Załącznik nr 1
do Regulaminu

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Zgodnie z Rozporządzeniem 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) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli (PCPR), ul. Dąbrowskiego 15, 98-220 Zduńska Wola
tel/fax: 43 824 99 90
e-mail: sekretariat@pcprzdunskawola.pl
oraz
Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli (KPP), ul. Spacerowa 27, 98-220 Zduńska Wola
tel.: 43 824 43 11
e-mail: prezydialny@zdunska-wola.ld.policja.gov.pl
2. W jednostkach są wyznaczeni Inspektorzy Ochrony Danych, z którymi może się Pani/Pan skontaktować:
– telefonicznie dzwoniąc pod nr tel. 43 824 99 90 (PCPR) lub 43 824 43 11 (KPP),
– pocztą
e–mail:
administracja@pcprzdunskawola.pl
(PCPR)
lub
prezydialny@zdunskawola.ld.policja.gov.pl ,
– lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dokonania oceny prac konkursowych oraz
poinformowania o wynikach konkursu.;
4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być
udostępniane innym odbiorcom (procesorom) lub kategoriom odbiorców danych osobowych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3
celu
przetwarzania,
w
tym
również
obowiązku
archiwizacyjnego
wynikającego
z przepisów prawa.
6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art.15 Rozporządzenia;
b) prawo do sprostowania danych, na postawie art.16 Rozporządzenia;
c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art.17 Rozporządzenia;
d) prawo do graniczenia przetwarzania danych, na podstawie art.18 Rozporządzenia;
e) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia;
f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
g) w przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6
ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych
osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy Rozporządzenia.
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w konkursie organizowanym
przez PCPR i KPP.

