Załącznik nr 2

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach zawarcia umowy jest Dyrektor Ośrodka
Pomocy Społecznej z siedzibą w Gryfinie, ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino, tel. 91 416 25 27,
jako pracodawca, za którego czynności z zakresu zawarcia umowy pracy dokonuje Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej .
Inspektor ochrony danych
Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych osobowych
pod adresem:
 e-mail: k.staszak@rachmedia.pl

Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy będą przetwarzane
w następujących celach:
- związanych z realizacją podpisanej umowy,
- związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań,
- udzielania odpowiedzi na pisma, wnioski i skargi,
- udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach.
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Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.)
(dalej: RODO);
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Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
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Art. 6 ust. 1 lit c RODO;
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Art. 6 ust. 1 lit. e RODO,
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Art. 9 ust. 2 lit. a RODO,

Okres przechowywania danych
Dane osobowe będą przechowywane przez okres umowy oraz przez okres, który określają odrębne
przepisy prawa.

Przekazywanie danych
Dane mogą być przekazywane podmiotom działającym na zlecenie jednostki oraz organom
lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących
przepisów prawa.
Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:
1)

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

2)

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3)

prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4)

prawo do usunięcia danych osobowych;

5)
prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy.
Cofnięcie zgody
W zakresie w jakim dane przetwarzane są na podstawie zgody, zgodę można wycofać w dowolnym
momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
przed wycofaniem zgody.

