INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH CONSULTING

JAROSŁAW FELIŃSKI
INFORMACJA ADMINISRATORA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. 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. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja
2016r., zwanego dalej RODO informuję, że:
1. Administratorem jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych Consulting Jarosław Feliński
z siedzibą w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 138/4.
2. Administrator przetwarza dane osobowe trybie art. 6 ust. 1 lit a RODO (wyrażenie zgody)
i art. 6 ust. 1 lit. b (realizacja umowy) RODO
3. Osobie wyrażającej zgodę przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
4. Cofnięcie zgody będzie miało konsekwencje braku możliwości zrealizowania celu do jakiego
dane zostały zebrane (np. udział w szkoleniu)
5. Cofnięcie zgody może mieć następującą formę: Cofam zgodę na przetwarzanie danych
osobowych przez IODO Consulting w Koszalinie, udzieloną w dniu … w celu …… podpis
osoby, której dane dotyczą.
6. Dane osobowe mogą być przetwarzane w formie nośników papierowych i elektronicznych.
7. Administrator nie ujawnia danych osobowych odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9
RODO.
8. Administrator, może udostępnić dane osobowe upoważnionym organom państwowym,
organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd ) lub organom samorządu
terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem.
9. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowej.
10. Administrator przechowuje dane osobowe wyłącznie przez okres w zakresie niezbędnym do
realizacji celów przetwarzania danych osobowych, cofnięcia zgody osoby, której dane
dotyczą lub w czasie ustawowym określonym w przepisach prawa.
11. Przetwarzane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom
podejmowania decyzji przez AD, w tym profilowaniu.
12. Każda osoba, której dane dotyczą jest uprawniona w trybie art. 15 RODO do uzyskania
dostępu do danych osobowych jej dotyczących, oraz informacji o prawie do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.
13. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego
w zgodności z art. 77 RODO.
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