
Obowiazek informacyjny

-   Administratorem   zbieranych   i   przetwarzanych   danych   osobowych   jest      Zgsp¢t_   P!_g€§Wek

O;wiia{b-wych N+ 1-  w Biatym-stoku, ul. Dobra 3,15-034 Biatystok. Moze Pan/Pani skontaktowa6 sis

z haini asobisci:, poprz:z -ko-resbondencjQ tradycyjna lub telefonicznie pod numerem (§_5j_-_-?_T32-6±:

§§'

-W  celu  uzyskania  informacji  dotyczacych  przetwarzanych  przez  _Z£_sp6t _Plec6_vy-e-€_-_P5vy!_a_I_quych

Nr i w-Biafyinstoku  danych  osobowych  moze sic  Pan/Pani skontaktowa6 z  naszym  lnspektorem

Ochrony   Danych   Panem   Pawtem   Niesterowiczem   za   posrednictwem   korespondencji   e-mail

kierowanejnaadres:Lo_€:LH2±|±J2LaL\±S±ejs@j±±LCIL3±lsj£..J2l

-  Zbierane  dane  osobowe  beda  przetwarzane  w  celu  realizacji  zadah  publicznych  wynikajacych

z  przepis6w  prawa.  Przetwarzanie  tych  danych  jest  niezbedne  do  prawidtowego  i  sprawnego

przebiegu     zadah     publicznych     realizowanych     przez    Zesp6t    Pla€6wi-;-i-O§vyi?_I_guy_C_h  ___ly--r-_-i

w-Bi-afymst-ok-u.

-W  sytuacj.ach,  gdy  podanie  lub  przekazanie  danych  osobowych  nie jest  konieczne,  przystuguj.e

Panu/Pani   prawo   odmowy   podania   swych   danych   lub   prawo   niewyrazenia   zgody   na   ich

przetwarzanie  (w  przypadku  zadah  innych  nil  zadania  publiczne).  Niepodanie  przez  Pana/Pania
danych  osobowych  lub  brak  zgody  na  ich  przetwarzanie  bedzie  skutkowa6  brakiem  mozliwosci
realizacji tych zadah.

-  W  przypadku  wyrazenia  przez  Pana/Pania  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych,  moze

Pan/Pani   wycofa¢  ja  w   dowolnym   momencie.   W  tym   celu   nalezy   zwr6ci6   sic   pisemnie   do

Administratora Danych.

-  Pana/Pani  dane  osobowe  b€da  przekazywane  uprawnionym  instytucjom  w  szczeg6lnosci  na

podstawie obowiazujacych  przepis6w  prawa.  W usprawiedliwionych  przypadkach  dane te moga
bye  udostepnione,   na   podstawie  um6w  gwarantujacych   bezpieczehstwo  danych  osobowych,
instytucj.om           Swiadczacym           ustugi           serwisowe,          gwarancyjne          oraz          wsparcia

merytorycznego/organizacyj.nego.

-Pana/ Pani dane osobowe bedziemy przetwarza€ przez okres niezbedny do zrealizowania zadania

lub zadah w zwiazku z kt6rymi zostaty zebrane. Po zakohczeniu realizacji tych zadah dane osobowe

beda przetwarzane wytacznie w celach archiwalnych.

-  Ma   Pan/Pani  prawo  dostQpu  do  tresci  podanych   danych  oraz  mozliwos6  ich  uzupetnienia  i

aktualizowania.  Ma Pan/Pani prawo Zada6 wstrzymania przetwarzania lub usuniecia danych, kt6re

zebralismy  za   Pana/Pani   zgoda.   R6wnoczesnie   rna   Pan/Pani   prawo   do   przeniesienia   danych

osobowych.

-   Przystuguje   Panu/Pani   prawo   do   wniesienia   skargi   do   organu   nadzorczego   w   przypadku

przetwarzania zebranych danych osobowych w spos6b sprzeczny z rozporzadzeniem  RODO.


