KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016
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 (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informujemy :

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie,
ul. Wrocławska 1, 59-300 Lubin, tel. 76/720 89 81, e-mail: sekretariat.cep@gmail.com

2. W kwestiach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych należy kontaktować się z
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych :
Iloną Wieczorek ul: Wrocławska 1, 59-300 Lubin. e-mail: iodo.zoolubin@gmail.com

3. Przetwarzamy dane osobowe:

●

pracowników i współpracowników wykonujących działania na rzecz Centrum
Edukacji Przyrodniczej

●

osób związanych z Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie umowami
cywilnoprawnymi obejmującymi realizację zadań statutowych

●

uczestników warsztatów, imprez i konkursów organizowanych przez Centrum
Edukacji Przyrodniczej

●

osób zarejestrowanych przez system monitoringu.

1

4. Wykorzystujemy Państwa dane osobowe w celu:

● ochrony osób i mienia, zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie i wokół
terenu administratora oraz w celu zarządzania ruchem osób odwiedzających
administratora - w przypadku danych z monitoringu - ze względu na prawnie
uzasadniony interes administratora zgodnie z art. 6 ust 1 pkt f) ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. obejmujący
zapewnienie możliwości reagowania przez administratora w sytuacjach zaistnienia
incydentów zakłócających porządek oraz zagrażających bezpieczeństwu osób i mienia
na terenie administratora a także w sytuacjach konieczności zarządzania ruchem
odwiedzających administratora a ponadto zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i
ochrony mienia na podstawie art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks
Pracy. Zapisy z monitoringu przechowywane są przez okres 30 dni od dnia nagrania a w
przypadku wystąpienia incydentu, do czasu wyjaśniania sprawy albo zakończenia
odpowiednich postępowań.
● wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze: realizacji i
wykonania umów przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu
● realizacji obowiązków wynikających ze zgłoszenia się Państwa do danego warsztatu,
konkursu, imprezy organizowanej przez Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie.
5.

W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Pani/ Pana
danych osobowych mogą być:

● organu władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające
na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z
przepisów powszechnie obowiązującego prawa
● inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z
Administratorem przetwarzają dane osobowe
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●

6.

Ado nie będzie przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich lub
organizacji międzynarodowych.

Mają Państwo prawo do :
● dostępu do danych- uzyskanie informacji na temat przetwarzanych przez ADO jak i
prawo do uzyskania kopii danych
● sprostowania danych - poprawienia ich treści wobec istniejących rozbieżności
pomiędzy treścią przekazanych danych, a ich aktualną wersja, w szczególności niniejsze
prawo dotyczy zgłoszenia konieczności poprawienia niepoprawnych danych lub
uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych (
nie dotyczy danych rejestrowanych przez system monitoringu)
● ograniczenia przetwarzania - wstrzymania operacji na przekazanych danych
osobowych ( nie dotyczy danych rejestrowanych przez system monitoringu)
● przeniesienia danych - do innego ADO lub do Państwa w zakresie wynikającym z
brzmienia art. 20 RODO ( nie dotyczy danych rejestrowanych przez system
monitoringu)
● usunięcia danych ( bycia zapomnianym) - które przetwarzane są bezpodstawnie, w
zakresie wynikającym z art. 17 RODO ( nie dotyczy danych rejestrowanych przez system
monitoringu)
● złożenia sprzeciwu- art. 21 ust. 2 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo w
dowolnym momencie wnieść sprzeciw do ADO - z przyczyn związanych z jej szczególną
sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, w tym profilowania
(nie dotyczy danych rejestrowanych przez system monitoringu)
●

złożenia skargi- prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 860 70 86, w zakresie danych dotyczących osoby
zgłaszającej, jeżeli uważa ona, że jej dane przetwarzane są z naruszeniem przepisów
prawa.
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7.

W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie
danych osobowych, przysługuje Pani/ Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem, zgodnie z obowiązującym prawem.

8.

Informuję, iż Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.
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