
Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania

danych osobowych w oświadczeniu w trakcie epidemii wirusa SARS-COV-2

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 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 (dalej jako „RODO”) informujemy, że: 1. Administratorem  danych  osobowych  jest  Zespół  Placówek  Kultury  w  Żmigrodzie,  ul. 

Wrocławska 12, 55-140 Żmigród. Tel.: 71 385 31 34, fax: 71 385 27 45. 2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach związanych z  przetwarzaniem  danych  osobowych  można  się  skontaktować  poprzez  e-mail:  inspektor.enigma@gmail.com   lub korespondencyjnie na adres siedziby Administratora.3. Celem przetwarzania danych osobowych jest poinformowanie osoby o możliwości kontaktu z osobą zakażoną SARS-CoV-2 oraz udostępnianie danych osobowych uprawnionym organom i instytucjom . 4. Administrator  przetwarza  dane  osobowe  tylko  w  następujących  celach  i  w  oparciu  o następujące podstawy prawne:1) w przypadku danych zwykłych:a) art. 6 ust. 1 lit.  d RODO tj.  gdy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej w związku z ustawą z dnia  2  marca  2020  r.  o  szczególnych  rozwiązaniach  związanych  z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 b) art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.2) w przypadku danych szczególnej kategorii: art. 9 ust. 2 lit. i RODO tj. gdy przetwarzanie  danych  jest  konieczne  ze  względu  na  istotny  interes  publiczny  w  dziedzinie  zdrowia publicznego.
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5. Odbiorcą danych osobowych są wyłącznie podmioty upoważnione do otrzymania tych danych na  podstawie  obowiązujących  przepisów  prawa  m.in.  Główny  Inspektor  Sanitarny  lub powiatowa stacja sanitarna. 6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 14 dni od ich zebrania. 7. W  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  przez  Administratora,  każdej  osobie przysługują następujące prawa: 1) prawo żądania dostępu do danych osobowych; 2) prawo żądania ich sprostowania; 3) prawo  żądania  ich  usunięcia  (w  przypadkach  określonych  przez  art.  17  ust  1  z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO); 4) prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania. 8. Administrator zrealizuje przysługujące osobie prawa, o których mowa w ust. 7, o ile nie będą istniały inne przesłanki RODO lub na administratorze nie będzie ciążył obowiązek prawny wynikający z  odrębnych przepisów zwalniający go z  obowiązku realizacji  żądań osoby.  W takim przypadku osoba składająca wniosek otrzyma pisemną lub elektroniczną informacje o powodach niezrealizowania przysługującego jej prawa. 9. W przypadku uznania, przez osobę, której dane dotyczą, że są one przetwarzane w sposób naruszający  przepisy  RODO,  osobie  przysługuje  prawo  wniesienia  skargi  do  organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych ze względu na miejsce pobytu osoby, wykonywania pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Na terytorium Polski organem takim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 10. 10. Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  jednak  ich  niepodanie  jest  warunkiem uczestnictwa w rajdzie 11. Dane  osobowe  zebrane  przez  administratora  nie  podlegają  zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych, ani profilowaniu. 


