Klauzula informacyjna dla osób dzwoniących do Zakładu
Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
z siedzibą w Warszawie, pl. Czerwca 1976 r. nr 1, 02-495 Warszawa. Możecie się Państwo
z nami skontaktować w następujący sposób:
listownie na adres: pl. Czerwca 1976 r. nr 1, 02-495 Warszawa,
przez email: kancelaria@zrikd.waw.pl,
telefonicznie: 22- 397-39-05.
W Zakładzie Remontów i Konserwacji Dróg został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych,
z którym można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
Z Inspektorem możecie się Państwo kontaktować pod adresem pl. Czerwca 1976r. nr 1,
02-495 Warszawa, email – iwozniakrudzka@zrikd.waw.pl, tel.: 22- 397-39-20. Podstawą
prawną przetwarzania danych osobowych jest:
- art. 6 ust. 1 lit. a 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 (RODO) tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu i przekazania informacji związanych z działalnością Zakładu i nie będą udostępniane odbiorcom danych za wyjątkiem podmiotów, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres trzech miesięcy od daty otrzymania
zgłoszenia.
Przysługują Państwu następujące prawa:
wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, dostępu do swoich danych osobowych,
żądania ich sprostowania, usunięcia danych po okresie retencji danych, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych osobowych.
Możecie Państwo skorzystać z prawa do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę możecie Państwo wycofać w formie ustnego oświadczenia złożonego pracownikowi Administratora pod numerem telefonu: 22- 397-39-20.
Posiadacie Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych skutkuje
brakiem nawiązania kontaktu i przekazania informacji związanych z działalnością Zakładu.

