Інформація про умови обробки персональних даних кандидата у волонтери та волонтера
Відповідно до ст. 13 Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679
від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб під час обробки персональних даних та про вільний
обіг таких даних, а також про скасування Директиви 95/46/EC (далі іменується GDPR), я повідомляю,
що:
1.

Адміністратором ваших персональних даних є Уряд Лодзінського
з місцезнаходженням у Лодзі за адресою: 90-051, ал. Пілсудського 8.

воєводства

2.

Адміністратор призначив спеціаліста із захисту даних , з яким можна зв’язатися щодо
персональних даних, що обробляються, написавши електронного листа на адресу:
iod@lodzkie.pl або на адресу місцезнаходження адміністратора.

3. Ваші персональні дані оброблятимуться з метою:
 спілкування з кандидатом у волонтери, у тому числі інформація про вчинені дії (у разі згоди
кандидата у волонтери) відповідно до ст. 6 п. 1 літ. а) GDPR, тобто на підставі вашої згоди;

виконання Угоди з волонтером відповідно до ст. 6 абзац 1 літ. b) та e) GDPR, у зв’язку з
Законом про суспільну користь та волонтерську роботу, а також щодо потенційних претензій
Адміністратора.
4. Категорії одержувачів ваших персональних даних: :
 органи, уповноважені отримувати ваші дані на основі законодавчих положень (наприклад,
органи контролю),
 Будинок культури Лодзі
 постачальники ІТ-систем та ІТ-послуг,
 поштові та кур'єрські оператори, які доставляють кореспонденцію з Маршалковського офісу
Лодзінського воєводства.
5. Ваші персональні дані оброблятимуться до досягнення мети, для якої вони були отримані,
, а потім відповідно до положень Закону від 14 липня 1983 року про національний архівний
ресурс та архіви – на термін, визначений Інструкцією Канцелярії, що є додатком до Постанови
Прем'єр-міністра від 18 січня 2011 року про службові інструкції, єдині матеріальні переліки
справ та інструкції щодо організації та сфери діяльності архівів підприємства – 10 років.
6. Ви маєте право:







отримати доступ до ваших даних та отримати їх копію;
заперечити (виправити) свої дані, якщо вони неправильні або застарілі;
видалити або обмежити обробку персональних даних у разі наявності передумов, зазначених у
ст. 17 і 18 GDPR;
заперечувати проти обробки даних;
відкликати згоду на обробку персональних даних у будь-який час. Відкликання згоди не
впливає на законність обробки до її відкликання;
подання скарги голові Управління із захисту персональних даних Адреса: Urząd Ochrony
Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

