RODO – POLITYKA PRYWATNOŚCI
RODO to Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679),
które reguluje ochronę danych osobowych osób fizycznych w ramach Unii Europejskiej. RODO zastąpi unijną Dyrektywę
z 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych
danych (95/46/WE). Przepisy mają zastosowanie we wszystkich państwach członkowskich UE począwszy
od dn. 25.05.2018 r.
Celem RODO jest wzmocnienie i ujednolicenie ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej. Dotychczasowe
prawodawstwo powstało przed stworzeniem nowych sposobów przetwarzania danych osobowych m.in. w sieci Internet,
a RODO ma na celu prawne uregulowanie tych kwestii oraz wyznaczenie standardów bezpieczeństwa adekwatnych
do wyzwań XXI wieku.
Niniejsza Polityka ma na celu przekazanie informacji, jakie dane osobowe zbieramy, w jakich celach, w jaki sposób z nich
korzystamy oraz kim jesteśmy. Ma ona na celu wskazanie praw, które macie Państwo w związku z przetwarzaniem przez nas
Państwa danych osobowych.
Niniejsza Polityka Prywatności nie dotyczy przetwarzania przez nas danych osobowych pracowników i współpracowników.
Administrator danych osobowych, dane i kontakt:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład dla Chronicznie Chorych Kobiet ul. Żywiczna 40 03-179
w Warszawie.
Informujemy, że powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się mailowo na adres:
inspektorodo.felicjanki@wp.pl
Zadaniem Inspektora Ochrony Danych jest czuwanie i monitorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.
Jest on podmiotem do kontaktu we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez nas powierzonych przez Państwa
danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących Państwu z tego tytułu. Inspektor Ochrony Danych jest
niezależny w zakresie wykonywania swych zadań.
Jakie dane przetwarzamy i skąd je mamy:
Przetwarzamy dane osobowe: Państwa, pensjonariuszek i osób upoważnionych, które zostały nam podane we wniosku,
kwestionariuszu oraz dane wynikające z podpisanej z nami umowy i innej dokumentacji.
W jakim celu przetwarzamy Państwa dane, na jakiej podstawie prawnej je wykorzystujemy i na jaki okres:
Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane w celu:
Wykonania umowy i realizacji zadań statutowych placówki – art. 6 ust. 1 RODO w okresach wynikających z innych przepisów
prawa polskiego.
Dobrowolność podania danych:
Dane osobowe podają nam Państwo dobrowolnie, są one jednak niezbędne do wykonania umowy. Niepodanie przez Państwa
danych spowoduje brak możliwości realizacji zadań statutowych placówki.
Dane z innych źródeł:
Jeśli dokonujecie Państwo płatności za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczej, wejdziemy w posiadanie danych
o numerze konta, z którego nastąpiła płatność. Dane te będziemy przetwarzać w celu sprawdzenia czy została dokonana wpłata.
Komu możemy przekazać Państwa dane:
Placówka może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi przetwarzającemu wyłącznie w drodze umowy
zawartej w formie pisemnej zgodne z wymogami wskazanymi w art. 28 ust. 3 RODO a także zgodnie z innymi przepisami prawa
polskiego.
Jakie macie Państwo prawa:
Przysługuje Państwu prawo do żądania wglądu, sprostowania (poprawiania) i uzupełniania niekompletnych Państwa danych
osobowych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, dostępu do danych osobowych oraz przekazania kopii
Państwu danych osobowych. Wymienione prawa, a szczególnie prawo do bycia zapomnianym (usunięcia), przysługuje tylko
w tych przypadkach gdzie nie zachodzi konflikt z innymi przepisami prawa polskiego. Macie także Państwo prawo do wniesienia
skargi do organu nadzoru tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Jeśli będziecie mieli Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, a także
przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z nami: inspektorodo.felicjanki@wp.pl

