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Administratorem danych osobowych jest:
Gminny Zarząd Obsługi Jednostek (GZOJ)
ul. Marka Prawego 21
47 – 100 Strzelce Opolskie
reprezentowany przez Dyrektora
1) wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na GZOJ w Strzelcach Opolskich
2) realizacja umów zawartych z kontrahentami
3) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie
na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści
zgody
W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa powyżej, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub
działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które
wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
2) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z GZOJ w
Strzelcach Opolskich przetwarzają dane osobowe
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym
przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa
1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych
danych
2) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku
gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne
3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia
zapomnianym) – w poszczególnych przypadkach
4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
5) prawo do przenoszenia danych
6) prawo sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania danych
7) w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie
zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo
do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie; cofnięcie to nie ma wpływu na
zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem, zgodnie z obowiązującym prawem
8) w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w
GZOJ w Strzelcach Opolskich Pani/Pana danych osobowych, przysługuje
Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w
sprawach ochrony danych osobowych
Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w przypadkach przewidzianych w
ustawach oraz przepisach szczegółowych. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych
osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie
przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony
Danych (IOD) w osobie Karoliny Kozołup. IOD w imieniu Administratora nadzoruje
sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod
adresem: biuro@odo-service.pl

