INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZLECENIOBIORCY
sporządzona na podstawie wymogów art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii
Europejskiej L numer 119, strona 1, dalej: RODO). Poniżej podajemy istotne informacje o przetwarzaniu danych
osobowych Zleceniobiorcy w związku z zatrudnieniem w Urzędzie Miejskim w Czersku.
TOŻSAMOŚĆ
ADMINISTRATORA
DANYCH

Administratorem Danych Osobowych jest Burmistrz Czerska wykonujący prawem
określone obowiązki z wykorzystaniem aparatu pomocniczego - Urzędu Miejskiego
w Czersku – siedziba: 89-650 Czersk, ul. Kościuszki 27.

DANE KONTAKTOWE
ADMINISTRATORA

Z Administratorem – Burmistrzem Czerska można się skontaktować telefonicznie:
(52) 395 48 60, drogą elektroniczną: e-mail: urzad_miejski@czersk.pl oraz osobiście
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czersku przy ulicy Kościuszki 27.

Cele przetwarzania
danych osobowych





Podstawa prawna
przetwarzania danych
osobowych

1)

2)

3)

prowadzenie dokumentacji związanej z zawarciem i wykonywaniem Umowy, w tym
rozliczeń finansowych,
wykorzystywanie Pani / Pana podstawowych danych kontaktowych (imię,
nazwisko, stanowisko służbowe, służbowy adres e-mail, numer telefonu
służbowego)
w relacjach z służbowych w sytuacjach wymaganych regułami działalności
statutowej Urzędu Miejskiego w Czersku,
zapewnienie bezpieczeństwa osób i ochrony mienia (monitoring wizyjny oraz
system kontroli dostępu do pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Czersku).
art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz art. 9 ust. 2 lit. g, j RODO – Pani / Pana dane osobowe
będą przetwarzane w związku ze spoczywającymi na Urzędzie obowiązkami
określonymi przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
oraz przepisami prawa gospodarczego
art. 6 ust. 1 lit. e RODO – Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu
zapewnienia właściwej organizacji i porządku pracy (dotyczy dochodzenia roszczeń,
billingu służbowych rozmów telefonicznych) oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób
i ochrony mienia (monitoring wizyjny, kontrola służbowych kont poczty
elektronicznej, system kontroli dostępu do pomieszczeń Urzędu).
art. 6 ust. 1 lit. a RODO – dane osobowe dot. numeru i serii dowodu tożsamości,
numeru telefonu prywatnego, prywatnego adresu e-mail będą przetwarzane
na podstawie Pani / Pana dobrowolnej zgody, z zastrzeżeniem jej łatwego
wycofania w każdym czasie.

Informacje o
kategoriach odbiorców
danych osobowych

Dotyczące Pani / Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom
upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podwykonawcom związanym
z Administratorem Danych umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych
Aktualnym wykazem podmiotów tej kategorii dysponuje wyznaczony w Urzędzie
Miejskim w Czersku Inspektor Ochrony Danych.

Kryteria ustalania
okresu przechowywania
danych osobowych






Informacje o prawach
osoby, której dane są
przetwarzane

dane osobowe związane z zawarciem i wykonaniem Umowy przechowywane będą
przez okresy wymagane właściwymi przepisami prawa,
dane osobowe związane z Pana / Pani obecnością na terenie zakładu
przechowywane będą nie dłużej niż 1 rok od dnia dokonania wpisu na liście
obecności,
dane osobowe zebrane w ramach monitoringu wizyjnego w zakładzie pracy
przechowywane będą nie dłużej niż 90 dni od daty ich zapisu,
dane osobowe zebrane na podstawie jego dobrowolnej zgody przechowywane
będą do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych w zadeklarowanym celu
lub wcześniej, gdy ustanie cel przetwarzania tych danych przez Pracodawcę.

Przysługują Pani / Panu prawa:

dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,

sprostowania (poprawiania) danych,

usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),

do ograniczenia przetwarzania danych,




Informacja, czy podanie
danych osobowych jest
wymogiem ustawowym
lub umownym lub
warunkiem zawarcia
umowy oraz czy osoba,
której dane dotyczą,
jest zobowiązana do ich
podania i jakie są
ewentualne
konsekwencje
niepodania
danych

do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20
RODO),
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami
określonymi w art. 21 RODO),
wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych w „Oświadczeniu Zleceniobiorcy do umowy” ma charakter
dobrowolny, niemniej jest warunkiem koniecznym do zawarcia i wykonania Umowy.

Informacje o
zautomatyzowanym
podejmowaniu decyzji,
w tym o profilowaniu

Administrator Danych nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
ani profilowania

Informacja o
przekazywaniu
danych do państwa
trzeciego

Administrator Danych deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych
osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dane kontaktowe
Inspektora
Ochrony Danych

Burmistrz Czerska wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się
skontaktować telefonicznie: (52) 395 48 54 lub (52) 395 48 60, drogą elektroniczną:
e-mail: iod@czersk.pl lub urzad_miejski@czersk.pl oraz osobiście w siedzibie Urzędu
w Czersku przy ulicy Kościuszki 27.
Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych.
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