Zgodnie z obowiązującymi od dnia 25.05.2018r. przepisami: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fzycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i ich swobodnego przepływu (Dz.Urz. UE L 119, s.1) oraz polskiej ustawy o ochronie danych
osobowych, celem realizacji obowiązków z nich wynikających, OKPR Warmia-Traveland Olsztyn z siedzibą w
Olsztynie, podaje co następuje.
1. Administratorem danych Pani/Pana danych osobowych jest OKPR Warmia-Traveland Olsztyn z siedzibą w
Olsztynie (kod pocztowy: 10-576) przy Aleja M.J. Piłsudskiego 2/8 III piętro (pokój 302).
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi realizację umowy.
3. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów
administratora danych osobowych, tj. w szczególności odpowiedzi na zadane pytania.
4. Informujemy, że posiadane kategorie danych osobowych to: imię i nazwisko, adres mailowy oraz ewentualne
dane kontaktowe znajdujące się w mailu wysłanym przez Państwa.
5. Informujemy, że przetwarzanie danych osobowych, obejmujących informacje wymienione w punkcie
trzecim przez OKPR Warmia-Traveland Olsztyn w Olsztynie lub podmiot przez nią upoważniony/powiązany
zgodnie z ww. przepisami unijnymi i krajowymi, następuje w celach niezbędnych do prowadzenia działalności.
6. Osoba fzyczna, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu
nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Zarządzanie udzielonymi zgodami odbywa się za pośrednictwem adresu: l.dublaszewski@op.pl
8. Wycofanie / modyfkacja zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie
zgody przed jej wycofaniem / modyfkacją.
9. Dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do realizacji wyżej podanych celów (punkt trzeci),
jednak nie dłużej niż do czasu cofnięcia lub modyfkacji udzielonej zgody, a po tym czasie mogą być
przetwarzane aż do upływu terminu przedawnienia.
11. Administrator danych podejmuje działania zapewniające bezpieczeństwo zbieranych i przetwarzanych
danych osobowych, a w przypadku ich naruszenia informuje właściwe organy państwowe, celem wykrycia
sprawców i zapobieżenia naruszeń w przyszłości. Każda osoba fzyczna, której dane zostaną naruszone zostanie
o tym poinformowana.
Aby zmienić/wycofać zgodę należy tego dokonać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres:
l.dublaszewski@op.pl

