KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA OSÓB
WYZNACZONYCH DO KONTAKTU PRZEZ KONTRAHENTA
ZAKŁADU KARNEGO W KRZYWAŃCU
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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) Zakład Karny w Krzywańcu informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zakładu Karnego w Krzywańcu, adres: Zakład Karny
w Krzywańcu, 66-010 Nowogród Bobrzański, nr telefonu: 68-327-94-05;
2. Powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym Pan/Pani może się skontaktować telefonicznie pod
numerem 68-328-40-12, mail: iod_zk_krzywaniec@sw.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby, wskazany w pkt. 1.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a. związanym z realizacją przedmiotu zamówienia, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora
(podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z wykonaniem przedmiotu
zamówienia, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna przetwarzania:
art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
c. w celu wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w
szczególności wynikających z prawa podatkowego i rachunkowości (podstawa prawna przetwarzania:
art. 6 ust. 1 lit c RODO).
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.
5. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane: organom lub podmiotom publicznym
uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom
ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państw trzecich.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w sposób zapewniający poufność, integralność oraz dostępność,
przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z
regulacjami obowiązującymi w ustawie z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.
U. 2019r. poz. 553) oraz w Zarządzeniu Nr 35/2016 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 1 lipca 2016r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie
działania archiwum zakładowego w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, usunięcia po obowiązującym okresie archiwizacji oraz prawo wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych osobowych, na zasadach określonych przepisami RODO.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powołanego Rozporządzenia z dnia 27
kwietnia 2016r.

