Ogólny obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych
w Zakładzie Poprawczym 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. 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.
4. Okres przetwarzania danych osobowych.
Dane osobowe są przechowywane przez okresy wynikające bezpośrednio z przepisów prawa oraz
regulacji obowiązujących w Zakładzie. Powyższe wynika z faktu, iż Zakład jest jednostką sektora
finansów publicznych, a tym samym podlega on właściwym obostrzeniom i winien przestrzegać
przepisów prawa m. in. w zakresie organizacji pracy czy archiwizacji.
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,
•
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.
Uwzględniając obowiązki Administratora, jako jednostki sektora finansów publicznych należy
dokonać rozróżnienia na dane osobowe jakie są wymagane przepisami prawa oraz na takie jakie
znajdują się w zasobie Zakładu Poprawczego w Szubinie na podstawie wyrażonej zgody.
Uprawnienia osób, których dane osobowe administrowane są ze względu na obowiązujące przepisy
prawa:
•
dostęp do danych osobowych,
•
sprostowanie danych osobowych,
•
wniesienie skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Z uwagi na wykonywane ustawowych obowiązków nie ma możliwości usunięcia lub zaprzestania
przetwarzania danych osobowych.
Uprawnienia osób, których dane osobowe administrowane są na podstawie wyrażonej zgody:
•
dostęp do danych osobowych,
•
sprostowanie danych osobowych,
•
wniesienie skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
•
wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych,
•
usunięcie danych osobowych,
•
ograniczenie przetwarzania danych osobowych,
•
sprzeciw wobec: przetwarzania lub przenoszenia danych.
7. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.
W zakresie wykonywania obowiązków nałożonych przepisami prawa znajduje zastosowanie szereg
aktów prawnych, do najważniejszych należą:
•
artykuł 6 ust. 1 lit c 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 danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych),
•
ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z
późn. zm.),
•
ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2018
r., poz. 969 t. j.),
•
rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zakładów
poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz. U. z 2017 r., poz. 487 t. j.),
•
ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.),
•
ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r., poz. 1457 z późn.
zm.).
W zakresie przetwarzania za udzieloną wcześniej zgodą:

•
artykuł 6 ust. 1 lit. a 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 danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych),
•
ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z
późn. zm.).

