
Klauzula informacyjna dla stron umów cywilno-prawnych oraz osób wskazanych do
kontaktu

Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) informujemy, że:

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Dzienny Dom Pobytu w Celbowie, 84-100 Celbowo 7 Puck, tel.:
58 380 03 82, adres e-mail: biuro@ddp.celbowo.pl 

Inspektor ochrony danych

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z
naszym Inspektorem ochrony danych na adres e-mail: iod@ddp.celbowo.pl  

Cel przetwarzania

Celem  przetwarzania  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  realizacja  umowy  lub  podjęcie  działań  przed
zawarciem umowy.

Podstawa przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w związku z ustawą z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny tj. przetwarzamy na podstawie zawartej między nami umowy. Podanie
danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przechowywane przez  5 pełnych  lat  kalendarzowych,  bądź  10  pełnych  lat
kalendarzowych  w przypadku  obowiązku  zapłaty  składek  ubezpieczeniowych  od  wypłaconych  należności
wynikających  z  zawartej  umowy,  po  rozwiązaniu  lub wygaśnięciu umowy,  chyba że przepisy  przewidują
dłuższy okres przechowywania dla tych danych.

Odbiorcy danych

Odbiorcami  Pani/Pana  danych  osobowych  są  podmioty  uprawnione  do  ujawnienia  im  danych  na  mocy
przepisów  prawa  oraz  Instytucja  Zarządzająca  tj.  Zarząd  Województwa  Pomorskiego  jeżeli  umowa  jest
finansowana ze środków UE w  celu kontroli, audytu, ewaluacji, sprawozdawczości i raportowania w ramach
RPO WP 2014-2020. Są nimi również podmioty, które świadczą nam usługi (dostawcy oprogramowania do
obsługi finansowo-księgowej).

Prawa osób

Ma  Pani/Pan  prawo  do:  ochrony  swoich  danych  osobowych,  dostępu  do  nich,  uzyskania  ich  kopii,
sprostowania,  prawo do ograniczenia ich przetwarzania  oraz prawo wniesienia  skargi  do Prezesa  Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl )


