INFORMACJA DLA PRACOWNIKÓW W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. Administrator Danych
Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Krajowy Ośrodek Psychiatrii Sądowej dla
Nieletnich w Garwolinie, Al. Legionów 11 08-400 Garwolin.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych tel. 693-529-436, e-mail: iod@kopsn.pl
3. Podstawa i cel przetwarzania danych
Pana / Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora Danych w celu zatrudnienia,
świadczenia pomocy socjalnej oraz zachowania zasad bezpieczeństwa i organizacji pracy w
Ośrodku
Pani/ Pana dane będą przetwarzane
- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (wypełnienie obowiązku prawnego
ciążącego na pracodawcy)
- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f, jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez Administratora (monitoring wizyjny, monitoring systemów
informatycznych, wewnętrzna identyfikacja wizualna pracowników, stosowanie systemu kontroli
dostępu, monitoring rozmów telefonicznych)
- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, na podstawie zgody na publikację wizerunku i na przekazanie
danych innym podmiotom
4. UDOSTĘPNIANIE DANYCH
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) Instytucje Publiczne uprawnione na podstawie odrębnych przepisów w szczególności Sądy,
Prokuratura, ZUS, Urząd Skarbowy
b) Podmioty wspierające Ośrodek w prowadzonej działalności na podstawie umowy powierzenia.
5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 50 lat, na podstawie Kodeksu Pracy a
w pozostałych przypadkach do ustania przyczyn lub do momentu odwołania zgody.
Zapisy z monitoringu, zapisy rozmów telefonicznych przechowywane będą przez okres do 3 m-cy
od dnia nagrania do momentu nadpisania.
6. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora Danych dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Urzędu Ochrony Danych
Osobowych
Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie
jest dobrowolne
W zakresie bezpieczeństwa danych osobowych wprowadzono odpowiednie środki techniczne i
organizacyjne chroniące przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą,
zmodyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do danych
osobowych przetwarzanych przez Administratora a także przed wszystkimi innymi bezprawnymi
formami

