POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Załącznik nr 4 do Polityki bezpieczeństwa informacji
TPR

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) informuję, że:
1) Administratorem danych osobowych naszych klientów jest Towarzystwo Przywracania
Rodziny z siedzibą przy ul. Kosińskiego 27, 61-522 Poznań.
2) Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach określonych w przepisach prawa
zgodnie ze sprawą z którą klienci się do nas zwracają. Więcej szczegółów znajdą
Państwo w ramach sprawy, którą są Państwo zainteresowani.
3) Państwa dane osobowe przetwarzamy, w zależności od prowadzonej sprawy:
a) na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody;
b) w związku z zawarciem oraz wykonaniem umowy, której Państwo są stroną;
c) w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącym na administratorze;
d) w związku z ochroną Państwa interesów;
e) w związku z wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym;
f) w związku z sprawowaniem władzy publicznej;
g) w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora danych lub strony
trzeciej.
4) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt P.
Piotrem Grzybem, Inspektorem ochrony danych osobowych, IODO@tprngo.pl lub
listownie pod adresem administratora danych.
5) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z przyjętą instrukcją
kancelaryjną w zależności od prowadzonej sprawy.
6) Podanie danych osobowych jest:
a) warunkiem umownym a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości realizacji celów,
dla których są gromadzone, lub;
b) warunkiem zawarcia umowy, lub;
c) warunkiem ustawowym a ich niepodanie skutkuje brakiem realizacji sprawy, którą
jesteście zainteresowani.
7) Przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych osobowych na Państwa żądanie, w
przypadku o którym mowa w pkt. 3a.
8) Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych, w przypadku o którym mowa w pkt.
3a lub 3b, gdy dane te są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
9) Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub
ograniczenia przetwarzania;
10) Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w związku z
Państwa sytuacją szczególną w przypadku o którym mowa w pkt 3e lub 3f.
11) Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
12) Państwa dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom niż uprawnione na
podstawie przepisów prawa.
13) Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu
podjęcia jakiejkolwiek decyzji.

