Klauzula informacyjna dla interesantów wchodzących na teren 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 1976 r. nr 1,
02-495 Warszawa, email – iwozniakrudzka@zrikd.waw.pl, tel.: 22- 397-39-20.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
1) art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (dalej:
RODO) tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, którego
możliwość została uregulowana w art. 50 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
2) art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze w zakresie wskazanym w:
a) art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
b) art. 5 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach.
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1) zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli (w tym pracowników),
2) ochrony mienia,
3) dochodzenia roszczeń,
4) archiwalnym
i będą udostępniane odbiorcom danych innym niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa
tj. podmiotowi świadczącemu usługi ochrony obiektów i mienia (podmiot przetwarzający).
Dane osobowe zawarte w Książce ewidencji ruchu osobowego będą przetwarzane przez okres
wskazany w Jednolitym rzeczowym wykazie akt obowiązującym w Zakładzie Remontów i Konserwacji Dróg o ile w tym czasie nie okaże się, że stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, że mogą one stanowić dowód
w postępowaniu. W takim przypadku dane osobowe będą przetwarzane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, a następnie zostaną zarchiwizowane i będą przechowywane
przez okres wskazany w Jednolitym rzeczowym wykazie akt obowiązującym w Zakładzie Remontów i Konserwacji Dróg (dostępny na stronie internetowej Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg).
Przysługują Państwu następujące prawa:
dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia danych po okresie
retencji danych, ograniczenia przetwarzania.
Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec
przetwarzania.
Posiadacie Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem
możliwości wejścia na teren Zakładu.

