KLAUZULA INFORMACYJNA
W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 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
z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Dziecka im. Dominika Savio z siedzibą w
Sarnowie, przy ul. Wiejska 104, 42-512 Psary;
2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Dom Dziecka im. Dominika Savio
w Sarnowie, Sarnów ul. Wiejska 104, 42-512 Psary, inspektor_ddsarnow@powiat.bedzin.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu wykonania obowiązków
wynikających z przepisów prawa;
4) Pani/Pana dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą
tylko instytucje upoważnione z mocy prawa;
5) Pani/Pana dane
międzynarodowej;

osobowe

nie

będą

przekazywane

do

państwa

trzeciego/organizacji

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane
osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 5 do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej
sprawy;
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w
przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/a zgody - prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji powyższych działań prosimy o
przesłanie wniosku na adres podany w punkcie 2;
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Podanie tych danych
jest obowiązkowe;
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również
w formie profilowania;
11) administrator nie planuje dalej przetwarzać Pani/Pana danych osobowych w celu innym niż cel w
którym dane osobowe zostały zebrane.

