Informacja o przetwarzaniu danych

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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:
1. Administratorem Danych Osobowych jest Schronisko dla Nieletnich i Zakład Poprawczy w
Warszawie - Falenicy, z siedzibą przy ul. Jachowicza 4, 04 – 995 Warszawa.
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Paweł Maliszewski: iod@perfectinfo.pl.
3. Państwa dane osobowe w przetwarzane będą na podstawie:
a) Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w celu umożliwienia udziału w procesach
rekrutacji/konkursach organizowanych przez Administratora Danych;
b) Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu wykonania umów zawartych z Administratorem
Danych;
c) Art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu wywiązania się z obowiązków prawnych nałożonych
na Administratora Danych;
d) Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na
terenie Zakładu i zabezpieczenia mienia.
4. Odbiorcami danych osobowych są pracownicy Schroniska dla Nieletnich i Zakładu
Poprawczego w Warszawie – Falenicy. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż
upoważnione na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres:
a) obowiązywania wyrażonej zgody na przetwarzanie danych;
b) obowiązywania zawartych umów oraz odpowiedni okres po ich zakończeniu,
wynikający z przepisów prawa;
c) wykonywania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych;
d) 90 dni – w przypadku nagrań z monitoringu.
6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
oraz prawo do przenoszenia danych.
7. Jeżeli przetwarzanie danych opiera się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do jej
cofnięcia w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które
miało miejsce przed jej cofnięciem.

8. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uznają
Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji dla
Państwa usług.
10. Nie podlegają Państwo zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

