Obowiązek informacyjny dla kontrahentów Zakładu Poprawczego w Szubinie

1. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest:
Zakład Poprawczy w Szubinie
ul. Kcyńska 36
89-200 Szubin
2. Sposoby kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych
W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się bezpośrednio
z Administratorem danych lub wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych
w następujący sposób:
Administrator:
Telefon:
52 384 28 19
E-mail:
sekretariat@szubin.zp.gov.pl
Inspektor Danych Osobowych:
……………………………….
Telefon: ………………………
E-mail: ……………………….
3. Cel i zakres przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe kontrahentów Zakładu Poprawczego w Szubinie są gromadzone oraz przetwarzane
w celu realizacji łączących strony umów. Dane osobowe są przekazywane w sposób dobrowolny,
jednakże brak ich przekazania lub próba cofnięcia zgody na przetwarzanie może powodować brak
możliwości realizacji łączącej strony umowy. Dane osobowe są przechowywane przez okres
realizacji umowy wraz z uwzględnieniem przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów
zakładów poprawczych.
4. Dane osobowe administrowane przez Zakład Poprawczy w Szubinie.
Zakład Poprawczy w Szubinie, będąc administratorem danych osobowych nie dokonuje
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie dokonuje profilowania osób, którymi
danymi administruje.
5. Przekazywanie danych osobowych.
Celem wywiązania się z obowiązków ustawowych oraz sprawnej organizacji pracy Administrator
może przekazywać dane lub udostępniać do nich dostęp m. in. następującym podmiotom:
•
właściwym organom, urzędom oraz innym podmiotom publicznym, takim jak Ministerstwo
Sprawiedliwości, Sądy, Urzędy Skarbowe, Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego, komornicy,
•
podmiotom świadczącym usługi teleinformatyczne celem użytkowania oprogramowania
zapewniającego sprawne wywiązywanie się z obowiązków nałożonych przez właściwe przepisy
prawa,

•
•

podmiotom zajmującym się archiwizowaniem dokumentów,
pracownikom Administratora (posiadającym właściwe uprawnienia).
WAŻNE:
Zakład Poprawczy w Szubinie nie przekazuje oraz nie udostępnia danych osobowych
podmiotom trzecim w celach reklamowych czy marketingowych.

6. Uprawnienia osoby, której dane osobowe są administrowane i przetwarzane
Osoba, której dane osobowe są administrowane i przetwarzane w związku z zawartymi umowami
mają prawo do:
•
•
•

dostępu do danych osobowych,
żądania sprostowania danych osobowych,
wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

