Klauzula przetwarzania danych osobowych w związku z zamieszczeniem
ogłoszenia na stronie internetowej Schroniska
Na podstawie art. 13 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 (…) tzw. RODO, informujemy, że:
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Schronisko dla Zwierząt w Łodzi
reprezentowane przez Dyrektora.
1. Z administratorem można się skontaktować:
a) Listownie - kierując korespondencję na adres: ul. Marmurowa 4, 91-610 Łódź
b) Telefonicznie: 42/ 656 78 42.
2. Administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się
skontaktować
telefonicznie:
600
499
192,
poprzez
wiadomość
e-mail:
inspektor.ryter@op.pl, bądź drogą tradycyjną na adres podany w pkt. 2a (z dopiskiem: „Dla
inspektora ochrony danych osobowych”).
3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z zamieszczeniem na stronie
Schroniska ogłoszenia o zagubieniu/znalezieniu zwierzęcia wraz z możliwością
zamieszczenia jego zdjęcia i dodana opisu o dowolnej treści, która nie podlega z góry
weryfikacji przez Schronisko, chyba, że naruszałaby dobra osobiste lub prawa innych osób,
bądź instytucji.
4. Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane i przekazywane uprawnionym podmiotom,
w tym organom administracji publicznej, służbom, sądom i prokuraturze wyłącznie
na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
5. W związku z podaniem przez Pana/Panią danych w celu zamieszczenia ogłoszenia, mogą
się z Panem/Panią kontaktować osoby zainteresowane, które nie są z góry weryfikowane
przez Schronisko dla Zwierząt w Łodzi.
6. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych.
7. Pana/Pani dane będą przetwarzane tymczasowo, tj. nie dłużej niż przez okres prawem
przewidziany, ewentualnie do czasu przedawnienia roszczeń.
8. Ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo
do ich przenoszenia. Prawo to można zrealizować zwracając się bezpośrednio
do Administratora danych zgodnie z pkt 2 niniejszej informacji.
9. Ma Pan/Pani prawo w razie niezgodnego z prawem przetwarzania swoich danych
do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
10. Dane pochodzą od osób, które zgubiły, bądź znalazły zwierzę i dobrowolnie zamieściły
ogłoszenie na stronie internetowej Schroniska w zakładce Zgubiono/Znaleziono”.
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek warunkuje możliwość
zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Schroniska w zakładce:
„Zgubiono/Znaleziono”.
12. Pana/Pani dane nie będą podlegały profilowaniu.

