KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W RAMACH PROWADZONEJ KORESPONDENCJI

1.

Administratorem danych osobowych jest Mikołowskie Stowarzyszenie Pomocy
Psychospołecznej i Profilaktyki ZMIANA, Jana Pawła II 4, 43-190 Mikołów,
REGON:276718150, NIP:6351608397, KRS:0000016869.

2.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym skontaktować można się
za pomocą poczty elektronicznej pod adresem iod@zmiana-mikolow.pl.

3.

Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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 zwanego dalej
RODO.

4.

Podane dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji bieżącej korespondencji oraz
ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

5.

Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu przedawnienia ewentualnych
roszczeń wynikających z przyjęcia i obiegu korespondencji. Okres przetwarzania danych
osobowych może zostać każdorazowo wydłużony w przypadku kiedy przetwarzane dane
stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub
Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin
ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

6.

Odbiorcami podanych danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do tego na
podstawie przepisów prawa oraz inne podmioty z którymi administrator zawarł umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych.

7.

Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

8.

Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania,
zaktualizowania i prawo do ograniczenia przetwarzania danych, a w zakresie, w którym
przepisy prawa nie stanowią inaczej również prawo do ich usunięcia, wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

9.

Osoba, której dane dotyczą posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy
uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w
formie profilowania.

