KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów 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 takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy że na
podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały
określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych
osobowych przez Dom Dziecka Nr 1 w Łodzi.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Dziecka Nr 1 w
Łodzi z siedzibą przy ul. Aleksandrowskiej 123, 91-224 Łódź,
reprezentowany przez Dyrektora Domu Dziecka Nr 1 w Łodzi (nr tel.
42 652 84 75, adres e-mail: 
1dd@wp.pl).
2. W Domu Dziecka Nr 1 w Łodzi wyznaczony został Inspektor Ochrony
Danych, pani Grażyna Majewska, z którym można skontaktować się pod
adresem e-mail: placowka123@wp.pl/
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego
ciążącego na Administratorze oraz realizacji umów zawartych z
kontrahentami.
4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
● Obowiązujących przepisów prawa (m.in. ustawy o samorządzie,
ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy
o pracownikach samorządowych, Kodeks pracy, ustawy o
wspieraniu rodziny w systemie pieczy zastępczej, rozporządzenia
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22.12.2011 r. w
sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, 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 takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z
dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE Nr 119).
● Zawartych umów,
● Udzielonej zgody.

5. Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów: Pana/Pani
dane mogą być przekazywane innym podmiotom na podstawie
obowiązujących przepisów prawa.
6. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres realizacji obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze, a po tym czasie przez okres oraz
w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego
prawa.
7. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a
także prawo do cofnięcia zgody.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest: obowiązkowe, w
sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis
prawa. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na
podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana
danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Dom Dziecka Nr 1 w Łodzi
Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje
Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

