Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 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), informujemy, iż:
Administratorem Pana danych osobowych jest Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” z siedzibą we
Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 184, kod pocztowy 53-235, adres e-mail:
sekretariat@zajezdnia.org, tel. (+48) 71 715 96 00.
Kontakt z Inspektorem ochrony danych w Ośrodku „Pamięć i Przyszłość” można uzyskać pod
adresem e-mail: iodo@zajezdnia.org.
Będziemy przetwarzać Pana dane osobowe udostępnione przy zawarciu danej umowy i w niej
zawarte, tj. imię, nazwisko, PESEL/NIP, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu.
Przetwarzanie Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
RODO, w celu wykonania umowy, jak też dla dochodzenia ewentualnych roszczeń
wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią w związku z tą umową.
Odbiorcami Pana danych osobowych będą podmioty świadczące na rzecz Ośrodka usługi
prawne, informatyczne, transportowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę.
Pana dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane przez cały czas, przez który
umowa będzie wykonywa na, a także później, do czasu upływu terminu przedawnienia
ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 6-letniego obowiązku
archiwizacyjnego.
Posiada Pan prawo do:
a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b. sprostowania (poprawiania) swoich danych
c. usunięcia danych. Jeżeli Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali
dane, może Pan zażądać, abyśmy je usunęli
d. ograniczenia przetwarzania danych. Może Pan zażądać, abyśmy ograniczyli
przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania
uzgodnionych z Panem działań, jeżeli Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pana
temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chce Pan, żebyśmy je usunęli, bo są
Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego
przez Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych.
e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Ma Pan także prawo w dowolnym
momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana danych, w tym ich profilowania, o
ile przetwarzamy je na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f RODO. Gdy złoży Pan sprzeciw,
Przestaniemy przetwarzać Pana dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy
przetwarzania przez nas Pana danych są nadrzędne wobec Pana praw lub też że Pana
dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
f. przenoszenia danych. Ma Pan prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Pana dane
osobowe, które nam Pan udostępnił na podstawie umowy. Może Pan też zlecić nam
przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.
g. wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli uważa Pan, że przetwarzamy Pana dane

niezgodnie z prawem, można złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

…………………………………………………………
(podpis osoby, której dane dotyczą)

