Klauzula informacyjna RODO
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - DZ. Urz. UE
L 119 z 04 maja 2016 r.) informujemy, że:
1) administratorem Twoich danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul.
Zamenhofa 17, 98-300 Wieluń, telefon 43 843 31 15, adres e-mail: goko@komunalne.wielun.pl
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iodo@komunalne.wielun.pl
3) Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Wieluniu przetwarza Twoje dane osobowe
w następujących celach:
− zawarcie i realizacja umowy lub porozumienia dotyczącego odbywania praktyki lub stażu - na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia
− wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora
(monitoring wizyjny) - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f.
− w celach promocyjnych, edukacyjnych - wizerunek – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a
Rozporządzenia
4) W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Twoje dane osobowe mogą
być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Dane w postaci wizerunku będą
publikowane na portalu społecznościowym Facebook i zostaną udostępnione Facebook Ireland
Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin, Irlandia i Facebook, Inc. 1601 Willow Road, Menlo Park,
CA 94025, USA. Tym samym, dane będą przekazane do Stanów Zjednoczonych Ameryki,
gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, które w szczególności
mogą nie zapewniać dostatecznego poziomu ochrony. Dane zostaną przetransferowane przez
serwis Facebook na jego serwery w celu stworzenia kopii zapasowej oraz w celach związanych
z działalnością serwisu.
5) W związku z przetwarzaniem przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Wieluniu Twoje
dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania praktyk lub stażu, a w pozostałych
przypadkach przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 3, nie dłużej niż 10
lat od zakończenia stażu/praktyki oraz do momentu wycofania zgody.
6) W związku z przetwarzaniem przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Wieluniu Twoich
danych osobowych, przysługuje Ci:
a.
prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
b.
prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
c.
prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
d.
prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
e.
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21
Rozporządzenia;
f.
prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia.
7) W przypadkach, w których przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1
lit. a) Rozporządzenia, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Ci prawo do
cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8) Dane udostępnione przez Ciebie nie będą podlegały profilowaniu (tj. zautomatyzowanemu
przetwarzaniu bez wpływu człowieka).
9) W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy
Rozporządzenia, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

