KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W ZAKŁADZIE POPRAWCZYM W GDAŃSKU
Zgodnie z art.13 ust.1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
a)

b)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Poprawczy w Gdańsku (80-308),
ul. Polanki 122, reprezentowany przez Dyrektora Zakładu.
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w
sprawach ochrony swoich danych osobowych przez:
a. kontakt telefoniczny: +48 58 552 00 56 (57).
b. adres e-mail: iod@gdansk.zp.gov.pl
c. pisemnie na adres naszego Zakładu wskazany w pkt.1
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym
przetwarzaniem danych.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach określonych przepisami prawa,
wynikającymi z realizacji ustawowych zadań i obowiązków poszczególnych komórek
organizacyjnych Zakładu Poprawczego w Gdańsku i odbywać się będzie na podstawie art.6 ust.1
lit. a), b), c),e) lub f) RODO.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) realizacji zadań resocjalizacyjnych, do których placówka została powołana,
b) zatrudnienia w Zakładzie Poprawczym w Gdańsku,
c) świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych,
d) prowadzenia zamówień publicznych,
e) prowadzenia działalności finansowej,
f) prowadzenia ewidencji i archiwizacji dokumentów,
g) udostępniania informacji publicznej,
h) udzielania informacji uprawnionym osobom,
i) zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia,
j) wykonywania zadań Dyrektora Zakładu Poprawczego w Gdańsku w ramach działalności
administracyjnej.
W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 4, odbiorcami Pani/Pana
danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie odrębnych przepisów prawa
lub podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora Danych, z którymi Administrator zawarł
umowę powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28 ogólnego Rozporządzenia o ochronie
danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego dane
osobowe zostały zebrane, a następnie będą przechowywane przez okresy wynikające z
przepisów prawa oraz zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Zakładzie Poprawczym w
Gdańsku.
W zakresie i granicach określonych w RODO w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych
osobowych posiada Pani/Pan następujące prawa:
prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii – korzystając z tego prawa
mają Państwo możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są
przetwarzane;
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych– korzystając z tego prawa mogą Państwo
zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych
wynikających z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych;

c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w
celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania
władzy publicznej;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych- korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć
wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowość
przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać.
Dalsze przetwarzanie może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie
przetwarzania,
e) prawo do przenoszenia danych – ma zastosowanie jedynie w przypadkach przetwarzania danych
na podstawie zgody lub na podstawie umowy i w sposób zautomatyzowany (z wyjątkiem
przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym
lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi);
f) prawo wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa mogą Państwo w dowolnym momencie
wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie
art. 6 ust. 1 lit e lub f. (prawnie uzasadniony interes administratora lub interes publiczny). Po
przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w
tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać
danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne
prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za
nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia
lub obrony roszczeń,
g) prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie - w przypadku przetwarzania na podstawie zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania,
dokonanego przed cofnięciem zgody.
8. Posiada Pani/Pan ponadto prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
przez Zakład Poprawczy w Gdańsku danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
prawa.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów
przetwarzania przedstawionych w pkt. 4, za wyjątkiem celów wynikających z przepisów prawa,
gdzie podanie danych jest obowiązkowe.
10. Decyzje w Pani/Pana sprawach nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie
będzie stosowane profilowanie.
11. Pani/Pana dane będą przekazywane odbiorcom danych w zakresie wynikającym z przepisów
prawa lub udzielonej przez Panią/Pana zgody oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej.

