Załącznik nr 4. do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego 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 (RODO), informuję, że:
1 Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Zleceniodawca.
2 Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych: kontakt pod adresem
opublikowany na stronie www i w BIP Zleceniodawcy.
3 Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie na podstawie art. 6 ust
1 lit b RODO – „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną
jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której
dane dotyczą, przed zawarciem umowy”, art. 6 ust 1 lit c RODO – „przetwarzanie
jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”,
art. 6 ust 1 lit e RODO – ”przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy
publicznej powierzonej administratorowi” - w związku z:
• umową o świadczenie usług Wsparcia Technicznego i Utrzymania Systemu
SWD-ST ,
• ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r.
poz. 620, z późn. zm.)
• ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U.
z 2018 r. poz. 730, z późn. zm.)
4 Odbiorcami danych mogą być: organy administracji rządowej
5 Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich
uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do
realizacji celu określonego w pkt. 4, z równoczesnym uwzględnieniem przepisów
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
6 Przysługuje Pani/Panu prawo do: żądania od administratora dostępu do treści
swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych
Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01,
e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl)
7 Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.
8 Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celu, o którym
mowa w pkt 3.
9 Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie
podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

