Załącznik nr 1 – Wykaz przykładowych klauzul informacyjnych

Wykaz klauzul informacyjnych
Klauzula informacyjna ogólna
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
Klauzula informacyjna dla osób zatrudnionych
Klauzula informacyjna dla osób odbywających staże, praktyki lub współpracujących
w ramach wolontariatów
5. Klauzula informacyjna dla kontrahenta
6. Klauzula informacyjna dotycząca prowadzenia monitoringu wizyjnego
7. Klauzula informacyjna dla osób kontaktujących się z administratorem
8. Klauzula informacyjna dla osób korzystających z formularza kontaktowego
9. Klauzula informacyjna dla użytkowników portalu społecznościowego Facebook,
10. Klauzula informacyjna dla użytkowników serwisu społecznościowego Twiter
11. Klauzula informacyjna dla użytkowników serwisu Youtube
1.
2.
3.
4.
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Klauzula informacyjna ogólna
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY - informacje ogólne
na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy:
KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH I JAK MOŻNA SIĘ
Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?
Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarków
(dalej: CUS) reprezentowane przez Kierownika CUS, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, tel./fax: 067 253 02
91880 399 717, e-mail: cus@cus.ugczarnków
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
w zakresie działania CUS, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, proszę się kontaktować się z
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod numerem tel. 602 24 12 39 lub na adres poczty
elektronicznej kontakt@smart-standards.com
W JAKICH CELACH, NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ I PRZEZ JAKI CZAS
PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
Administrator danych osobowych przetwarza Pana(-i) dane osobowe na podstawie obowiązujących
przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody. Pana(-i) dane
osobowe przetwarzane będą w celach:
a) realizacji praw i obowiązków ustawowych Administratora danych osobowych,
b) realizacji umów,
c) niezbędnym do ochrony Pana(-i) żywotnych interesów lub innych interesów,
d) wykonywania zadań, realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy
publicznej, tj. przykładowo:
• świadczenia z zakresu pomocy społecznej,
• usługi opiekuńcze,
• Program „Dobry start”,
• Niebieska Karta,
• świadczenia rodzinne,
• świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
• pomoc państwa w wychowaniu dzieci (świadczenie wychowawcze),
• zasiłki dla opiekunów,
• Program „Za Życiem”,
• stypendia i zasiłki szkolne,
e) w pozostałych przypadkach – wyłącznie na podstawie uprzednio udzielonej przez Pana
/Panią pisemnej zgody w zakresie i celu, wskazanym w tej zgodzie albo na podstawie podpisanej umowy
powierzenia przetwarzania danych albo prawidłowej realizacji umowy (dane będą przetwarzane do
momentu zmiany wskazanego przez kontrahenta przedstawiciela wyznaczonego do realizacji zadań
wynikających z umowy, porozumienia, bądź wyznaczonego do zawarcia umowy bądź porozumienia) alb
prowadzenia korespondencji mailowej, listownej lub telefonicznej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Dane będą przetwarzane przez okres prowadzenia korespondencji, a później dodatkowo przez okres
przedawnienia ewentualnych roszczeń określonych przepisami prawa, gdzie w wyniku utrzymywanej
komunikacji nie zostały podjęte inne działania zmieniające cel przetwarzania, np. zawarcie umowy.
Cele marketingowe
W celach marketingowych Państwa dane będziemy przetwarzali tylko na podstawie udzielonej zgody przez
5 lat liczonych od 1 stycznia roku następującego po dacie wyrażenia zgody. Dzięki tej zgodzie będziemy
Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do niniejszego dokumentu i zawartej w nim treści. Powielanie oraz udostępnianie osobom
nieupoważnionym bez pisemnego zezwolenia Kancelarii Ochrony Danych Osobowych Smart & Standards z siedzibą
w Warszawie jest zabronione
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mogli przesyłać Państwu informacje na temat naszej oferty, wydarzeń przez nas organizowanych
i promocji, które dla Państwa przygotowaliśmy.
Newsletter
W zakresie realizacji usługi Newslettera Państwa dane są przetwarzane w zakresie niezbędnym do
prawidłowej realizacji tej usługi. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6.1.b RODO. Podanie
danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zapisania się oraz korzystania z usługi Newslettera,
a konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości skorzystania z usługi. Państwa w ramach
świadczenia usługi będą przetwarzane do czasu wypisania się z subskrypcji - zgodnie z regulaminem
świadczenia usługi Newsletter.
Media społecznościowe
W zakresie działania w mediach społecznościowych będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe
w następujących celach:
• prowadzenia naszego profilu/kanału w mediach społecznościowych, na warunkach przez nie
określonych i informowania za ich pośrednictwem o naszej aktywności, organizowanych przez nas
wydarzeniach oraz oferowanych produktach i usługach;
• kontaktu z Państwem;
• analizy funkcjonowania, popularności i sposobu korzystania z naszego profilu/kanału;
• przesyłania informacji handlowych, w tym zaproszeń na organizowane przez nas wydarzenia, za
pośrednictwem funkcjonalności profilu/kanału.
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w wymienionych wyżej celach jest nasz prawnie
uzasadniony interes, który polega na promocji naszej działalności i poszerzaniu grona naszych sympatyków
oraz udzielaniu odpowiedzi na Państwa pytania. Dane osobowe przetwarzamy przez okres aktywności
Użytkownika związanej z profilem/kanałem, a następnie maksymalnie do czasu usunięcia konta lub
usunięcia Użytkownika z profilu/kanału.
Przetwarzanie danych osobowych w systemie monitoringu wizyjnego
W ramach realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa osób przebywających na terenie
CUS oraz w celu zabezpieczenia mienia, jak również w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym - prowadzimy
monitoring wizyjny. Podstawą prawną przetwarzania danych utrwalonych w ramach prowadzonego
monitoringu jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Nagrania z monitoringu
wizyjnego przechowywane są przez okres nie dłuższy niż trzy 90 dni od dnia nagrania, chyba że nagranie
jest niezbędne do ustalenia, udokumentowania zdarzeń w ramach celów w jakich monitoring jest
prowadzony, wtedy okres przetwarzania będzie wydłużony do czasu zakończenia realizacji tych zadań.
Roszczenia i obrona przed nimi
Państwa dane będziemy przetwarzali również w celu ustalenia roszczeń, obrony przed nimi i ich
dochodzenia, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes. Dane te przetwarzamy do momentu
przedawnienia ewentualnych roszczeń określonych przepisami prawa.
JAKIE PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ
NAS PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Mają Państwo prawo do:
• dostępu do treści swoich danych,
• do sprostowania swoich danych,
• do usunięcia swoich danych, jeżeli:
a) wycofają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
b) Państwa dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których
były przetwarzane,
c) Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,
• wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystywania Państwa danych w celach marketingowych,
Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do niniejszego dokumentu i zawartej w nim treści. Powielanie oraz udostępnianie osobom
nieupoważnionym bez pisemnego zezwolenia Kancelarii Ochrony Danych Osobowych Smart & Standards z siedzibą
w Warszawie jest zabronione

3
•

wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystywania Państwa danych w celu dostosowania naszych usług
do Państwa preferencji,
• do ograniczenia przetwarzania Państwa danych,
• do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
• do przenoszenia danych,
• do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych
dokonywane przez nas przed jej cofnięciem.
Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00–193) przy ul. Stawki 2 – PUODO), gdy uznają Państwo,
że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa.
KOMU UDOSTĘPNIAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
Jako jednostka administracji samorządowej na co dzień korzystamy z usług firm, dzięki którym
zapewniamy Państwu najwyższy standard obsługi. Państwa dane osobowe mogą zostać im przekazane do
przetwarzania na nasze zlecenie. Dzieje się tak najczęściej w przypadku współpracy z konkretnym
usługodawcą (np. dostawcą usług przechowywania danych lub podwykonawcą (np. agencją
marketingową). W takiej sytuacji przekazanie danych nie uprawnia innych podmiotów do dowolnego ich
przetwarzania, a jedynie do korzystania z nich w celach wyraźnie przez nas wskazanych.
W żadnym przypadku przekazanie danych nie zwalnia nas jako Administratora Danych Osobowych
z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Państwa dane mogą być też przekazywane organom publicznym,
ale tylko gdy upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy. W związku z korzystaniem przez nas
z mediów społecznościowych, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane właścicielom portali: m.in.
Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram, a także obsługującym nas agencjom marketingowym.
Dostawcy Administratora mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (EOG). Niektórzy spośród dostawców mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z
przekazaniem danych Użytkownika poza terytorium EOG, Administrator zadbał, aby dostawcy dawali
gwarancję wysokiego stopnia ochrony danych osobowych, zgodnie z przepisami RODO.
POMOC OSOBOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ I TRUDNOŚCIAMI ZDROWOTNYMI
W związku z realizacją procesów mających na celu zapewnienie pomocy dla osób z niepełnosprawnością
i trudnościami zdrowotnymi oraz stwarzania tym osobom warunków pełnego udziału w życiu społecznym
i kulturalnym dokumentacja, którą Państwo przedstawią będzie podstawą do korzystania ze wszystkich
form wsparcia, które oferujemy w ramach naszej działalności osobom z niepełnosprawnościami oraz
trudnościami zdrowotnymi.
W przypadku korzystania ze wsparcia, o którym mowa wyżej, przetwarzanie Państwa danych osobowych
jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO ), jakie spoczywają na
Administratorze w związku z realizacją zadań ustawowych.
Wszystkie inne dane osobowe, które nie są wymagane do powyższych celów, mogą być przetwarzane na
podstawie odrębnie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Podstawę przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych (dane dotyczące zdrowia) stanowi art.
9 ust 2. lit. a RODO, czyli Państwa zgoda na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Dane zgromadzone w formie pisemnej są przetwarzane zgodnie z klasyfikacją wynikająca z jednolitego
rzeczowego wykazu akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te
organy i związki na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia
2011r. Dz.U. Nr 14, poz. 67).

Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do niniejszego dokumentu i zawartej w nim treści. Powielanie oraz udostępnianie osobom
nieupoważnionym bez pisemnego zezwolenia Kancelarii Ochrony Danych Osobowych Smart & Standards z siedzibą
w Warszawie jest zabronione
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Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY - informacje dla kandydatów do pracy
na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy:
KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH I JAK MOŻNA SIĘ
Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?
Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarków
(dalej: CUS) reprezentowane przez Kierownika CUS, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, tel./fax: 067 253 02
91880 399 717, e-mail: cus@cus.ugczarnków
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
w zakresie działania CUS, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, proszę się kontaktować się z
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod numerem tel. 602 24 12 39 lub na adres poczty
elektronicznej kontakt@smart-standards.com
W JAKICH CELACH, NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ I PRZEZ JAKI CZAS
PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
W ramach procesów związanych z rekrutacją pracowników, podstawami prawnymi przetwarzania danych
osobowych są:
• Kodeks pracy – w zakresie imienia (imion), nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca
zamieszkania (adresu do korespondencji), wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego
zatrudnienia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
• zgoda osoby ubiegającej się o zatrudnienie, jeśli dokumenty aplikacyjne zawierają inne dane
osobowe niż w/w (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
• prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci wyboru odpowiedniego kandydata na dane
stanowisko w zakresie danych osobowych przekazanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej (art.
6 ust. 1 lit. f RODO),
• zgoda osoby ubiegającej się o zatrudnienie udzielona na poczet przyszłych rekrutacji (art. 6 ust. 1
lit. a RODO).
Dane te przetwarzamy do zakończenia danej rekrutacji, a jeśli wyrazili Państwo zgodę na kolejne –
dodatkowo przez okres maksymalnie dwóch lat.
Przetwarzanie danych osobowych w systemie monitoringu wizyjnego
W ramach realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa osób przebywających na terenie
CUS oraz w celu zabezpieczenia mienia, jak również w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w
postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym - prowadzimy
monitoring wizyjny. Podstawą prawną przetwarzania danych utrwalonych w ramach prowadzonego
monitoringu jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Nagrania z monitoringu
wizyjnego przechowywane są przez okres nie dłuższy niż 90 dni od dnia nagrania, chyba że nagranie jest
niezbędne do ustalenia, udokumentowania zdarzeń w ramach celów w jakich monitoring jest prowadzony,
wtedy okres przetwarzania będzie wydłużony do czasu zakończenia realizacji tych zadań.
Roszczenia i obrona przed nimi
Poza tym Państwa dane będziemy przetwarzali również w celu ustalenia roszczeń, obrony przed nimi i ich
dochodzeniu, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes. Dane te przetwarzamy do momentu
przedawnienia ewentualnych roszczeń określonych przepisami prawa.

Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do niniejszego dokumentu i zawartej w nim treści. Powielanie oraz udostępnianie osobom
nieupoważnionym bez pisemnego zezwolenia Kancelarii Ochrony Danych Osobowych Smart & Standards z siedzibą
w Warszawie jest zabronione

5
JAKIE SĄ PAŃSTWA PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS DANYCH
OSOBOWYCH?
Mają Państwo prawo do:
• dostępu do treści swoich danych,
• do sprostowania swoich danych,
• do usunięcia swoich danych, jeżeli:
a) wycofają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
b) Państwa dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których
były przetwarzane,
c) Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,
• wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystywania Państwa danych w celach marketingowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystywania Państwa danych w celu dostosowania naszych usług
do Państwa preferencji,
• do ograniczenia przetwarzania Państwa danych,
• do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
• do przenoszenia danych,
• do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych
dokonywane przez nas przed jej cofnięciem.
Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00–193) przy ul. Stawki 2 - PUODO, gdy uznają Państwo,
że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa.
KOMU UDOSTĘPNIAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
Jako jednostka administracji samorządowej korzystamy z usług firm, dzięki którym zapewniamy najwyższy
standard obsługi. Państwa dane osobowe mogą zostać im przekazane do przetwarzania na nasze zlecenie.
Dzieje się tak najczęściej w przypadku współpracy z konkretnym usługodawcą (np. dostawcą usług
przechowywania danych) lub podwykonawcą (np. agencją marketingową). W takiej sytuacji przekazanie
danych nie uprawnia innych podmiotów do dowolnego ich przetwarzania, a jedynie do korzystania z nich
w celach wyraźnie przez nas wskazanych.
W żadnym przypadku przekazanie danych nie zwalnia nas, jako Administratora Danych Osobowych,
z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Państwa dane mogą być też przekazywane organom publicznym,
ale tylko gdy upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH to okres rekrutacji, realizacji umowy oraz czas po jej
ustaniu:
a) do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy o pracę m.in. zgodnie z art. 291 Kodeksu
Pracy tj. co do zasady przez okres 3 lat, a w zakresie umów cywilnoprawnych m.in. zgodnie z art.
118 Kodeksu Cywilnego tj. co do zasady przez okres 3 lat;
b) do momentu wygaśnięcia obowiązku ich archiwizacji tj. akta kadrowe archiwizowane są przez
okres 50 lat od dnia zakończenia przez ubezpieczonego pracownika pracy bądź okres do 10 lat m.in.
dla umów zawieranych po 1 stycznia 2019 r.;
c) dane osobowe zawarte w dokumentacji na podstawie, której przyznano świadczenia z ZFŚS oraz
w pozostałej dokumentacji np. we wnioskach pracowników o świadczenia będą przechowywane
przez okres 5 lat, z tym, że dokumenty płatnicze, które są dowodem opłacenia składek oraz terminu
ich opłacenia będą przechowywane do czasu przedawnienia zobowiązań podatkowych;
d) dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora do czasu
wniesienia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą jednak ni dłużej niż 10 lat.

Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do niniejszego dokumentu i zawartej w nim treści. Powielanie oraz udostępnianie osobom
nieupoważnionym bez pisemnego zezwolenia Kancelarii Ochrony Danych Osobowych Smart & Standards z siedzibą
w Warszawie jest zabronione
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Klauzula informacyjna dla osób zatrudnionych
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – osoby zatrudnione
na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy:
KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH I JAK MOŻNA SIĘ
Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?
Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarków
(dalej: CUS) reprezentowane przez Kierownika CUS, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, tel./fax: 067 253 02
91880 399 717, e-mail: cus@cus.ugczarnków
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
w zakresie działania CUS, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, proszę się kontaktować się z
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod numerem tel. 602 24 12 39 lub na adres poczty
elektronicznej kontakt@smart-standards.com
W JAKICH CELACH, NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ I PRZEZ JAKI CZAS
PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, które są niezbędne do realizacji niżej
wymienionych celów, jakimi są:
a. bieżąca komunikacja wewnątrz i na zewnątrz CUS na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO –
prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci kontaktowania się z Państwem oraz
Państwa z innymi osobami w ramach wykonywania obowiązków służbowych;
b. spełnienie obowiązków prawnych pracodawcy, wynikających z właściwych przepisów prawa,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i art. 9 ust. 2 lit. b) RODO;
c. ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO;
d. zawarcie i wykonanie umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
e. zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia poprzez monitoring wizyjny na podstawie art. 6
ust. 1 lit. f) RODO;
f. zapewnienie bezpieczeństwa osób i spełnienie wymogów prawa poprzez wykorzystanie
Państwa wizerunku na identyfikatorach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
g. spełnienie obowiązku prawnego związanego z możliwością nadania uprawnienia dostępu do
informacji niejawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
Państwa dane osobowe są przetwarzane w formie papierowej oraz elektronicznej.
Przetwarzanie danych osobowych w systemie monitoringu wizyjnego
W ramach realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa osób przebywających na terenie
CUS oraz w celu zabezpieczenia mienia, jak również w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w
postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym - prowadzimy
monitoring wizyjny. Podstawą prawną przetwarzania danych utrwalonych w ramach prowadzonego
monitoringu jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Nagrania z monitoringu
wizyjnego przechowywane są przez okres nie dłuższy niż 90 dni od dnia nagrania, chyba że nagranie jest
niezbędne do ustalenia, udokumentowania zdarzeń w ramach celów w jakich monitoring jest prowadzony,
wtedy okres przetwarzania będzie wydłużony do czasu zakończenia realizacji tych zadań.
Roszczenia i obrona przed nimi
Poza tym Państwa dane będziemy przetwarzali również w celu ustalenia roszczeń, obrony przed nimi i ich
dochodzeniu, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes. Dane te przetwarzamy do momentu
przedawnienia ewentualnych roszczeń określonych przepisami prawa.
Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do niniejszego dokumentu i zawartej w nim treści. Powielanie oraz udostępnianie osobom
nieupoważnionym bez pisemnego zezwolenia Kancelarii Ochrony Danych Osobowych Smart & Standards z siedzibą
w Warszawie jest zabronione
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JAKIE SĄ PAŃSTWA PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS DANYCH
OSOBOWYCH?
Mają Państwo prawo do:
• dostępu do treści swoich danych,
• do sprostowania swoich danych,
• do usunięcia swoich danych, jeżeli:
a) wycofają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
b) Państwa dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których
były przetwarzane,
c) Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,
• wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystywania Państwa danych w celach marketingowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystywania Państwa danych w celu dostosowania naszych usług
do Państwa preferencji,
• do ograniczenia przetwarzania Państwa danych,
• do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
• do przenoszenia danych,
• do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych
dokonywane przez nas przed jej cofnięciem.
Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00–193) przy ul. Stawki 2 - PUODO), gdy uznają Państwo,
że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa.
KOMU UDOSTĘPNIAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
Jako jednostka administracji samorządowej korzystamy z usług firm, dzięki którym zapewniamy najwyższy
standard obsługi. Państwa dane osobowe mogą zostać im przekazane do przetwarzania na nasze zlecenie.
Dzieje się tak najczęściej w przypadku współpracy z konkretnym usługodawcą (np. dostawcą usług
przechowywania danych) lub podwykonawcą (np. agencją marketingową). W takiej sytuacji przekazanie
danych nie uprawnia innych podmiotów do dowolnego ich przetwarzania, a jedynie do korzystania z nich
w celach wyraźnie przez nas wskazanych.
W żadnym przypadku przekazanie danych nie zwalnia nas, jako Administratora Danych Osobowych,
z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Państwa dane mogą być też przekazywane organom publicznym,
ale tylko gdy upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH to okres rekrutacji, realizacji umowy oraz czas po jej
ustaniu:
a) do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy o pracę m.in. zgodnie z art. 291 Kodeksu
Pracy tj. co do zasady przez okres 3 lat, a w zakresie umów cywilnoprawnych m.in. zgodnie z art.
118 Kodeksu Cywilnego tj. co do zasady przez okres 3 lat;
b) do momentu wygaśnięcia obowiązku ich archiwizacji tj. akta kadrowe archiwizowane są przez
okres 50 lat od dnia zakończenia przez ubezpieczonego pracownika pracy bądź okres do 10 lat m.in.
dla umów zawieranych po 1 stycznia 2019 r.;
c) dane osobowe zawarte w dokumentacji na podstawie, której przyznano świadczenia z ZFŚS oraz
w pozostałej dokumentacji np. we wnioskach pracowników o świadczenia będą przechowywane
przez okres 5 lat, z tym, że dokumenty płatnicze, które są dowodem opłacenia składek oraz terminu
ich opłacenia będą przechowywane do czasu przedawnienia zobowiązań podatkowych;
d) dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora do czasu
wniesienia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą jednak ni dłużej niż 10 lat.

Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do niniejszego dokumentu i zawartej w nim treści. Powielanie oraz udostępnianie osobom
nieupoważnionym bez pisemnego zezwolenia Kancelarii Ochrony Danych Osobowych Smart & Standards z siedzibą
w Warszawie jest zabronione
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Klauzula informacyjna dla osób odbywających staże, praktyki lub współpracujących w ramach
wolontariatów
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY dla stażystów, praktykantów i wolontariuszy
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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy:
KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH I JAK MOŻNA SIĘ
Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?
Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarków
(dalej: CUS) reprezentowane przez Kierownika CUS, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, tel./fax: 067 253 02
91880 399 717, e-mail: cus@cus.ugczarnków
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
w zakresie działania CUS, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, proszę się kontaktować się z
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod numerem tel. 602 24 12 39 lub na adres poczty
elektronicznej kontakt@smart-standards.com
1. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, które są niezbędne do realizacji niżej
wymienionych celów, jakimi są:
h. bieżąca komunikacja wewnątrz i na zewnątrz CUS na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie
uzasadniony interes Administratora w postaci kontaktowania się z Państwem oraz Państwa z
innymi osobami w ramach wykonywania obowiązków służbowych;
i. spełnienie obowiązków prawnych wynikających z właściwych przepisów prawa np. wydawanie
upoważnień lub zachowanie potwierdzenia spełnienia obowiązku informacyjnego na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
j. ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO prawnie
uzasadniony interes CUS, dochodzenie i obrona roszczeń w stosunku do Państwa lub podmiotów
zewnętrznych;
k. zawarcie i wykonanie umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO ;
l. zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia poprzez monitoring wizyjny na podstawie art. 6 ust. 1
lit. f) RODO ;
m. zapewnienie bezpieczeństwa osób i spełnienie wymogów prawa poprzez wykorzystanie Państwa
wizerunku na identyfikatorach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO wyrażonej przez Państwo
zgody do czasu utraty przydatności tej danej i najpóźniej do chwili cofnięcia zgody;
n. spełnienie obowiązku prawnego związanego z możliwością nadania uprawnienia dostępu do
informacji niejawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO..
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa nakładających
na Administratora obowiązek przechowywania danych na potrzeby archiwizacji, podatkowe, księgowe,
BHP, wynikające z przepisów prawa pracy, wynikające z przepisów o dostępie do informacji
niejawnych a także z uwagi na przedawnienie roszczeń w stosunku do Administratora.
6. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane właściwym organom uprawnionym na podstawie
przepisów prawa oraz w ramach udzielania informacji publicznej w przypadku Państwa udziału
w zamówieniach publicznych, a także podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę
powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją usług na rzecz Administratora,
w zakresie swoich obowiązków służbowych, na podstawie upoważnienia, np. kancelarii prawnej,
dostawcom oprogramowania, zewnętrznym audytorom, zleceniobiorcom świadczącym usługi
związane z przetwarzaniem danych osobowych, a także bankom, kurierom, podmiotowi świadczącemu
usługi pocztowe, ubezpieczycielom.
7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowej.
8. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do niniejszego dokumentu i zawartej w nim treści. Powielanie oraz udostępnianie osobom
nieupoważnionym bez pisemnego zezwolenia Kancelarii Ochrony Danych Osobowych Smart & Standards z siedzibą
w Warszawie jest zabronione
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9. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – w przypadkach i na zasadach określonych
w przepisach RODO. Nadto mają Państwo prawo do wycofania zgody, w dowolnym momencie, bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem, lecz w stosunku do danych uzyskiwanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2
lit. a) RODO.
10. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
z siedzibą w Warszawie (00–193) przy ul. Stawki 2, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie ich danych
osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.
11. Podanie przez Państwa danych, które służą do spełnienia obowiązków prawnych jest obowiązkowe i
w przypadku ich niepodania, nie będzie możliwe nawiązanie współpracy. Podanie pozostałych
danych osobowych jest wymogiem umownym lub jest nieobowiązkowe

Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do niniejszego dokumentu i zawartej w nim treści. Powielanie oraz udostępnianie osobom
nieupoważnionym bez pisemnego zezwolenia Kancelarii Ochrony Danych Osobowych Smart & Standards z siedzibą
w Warszawie jest zabronione
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Klauzula informacyjna dla kontrahenta
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY dla kontrahentów
na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy:
KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH I JAK MOŻNA SIĘ
Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?
Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarków
(dalej: CUS) reprezentowane przez Kierownika CUS, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, tel./fax: 067 253 02
91880 399 717, e-mail: cus@cus.ugczarnków
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
w zakresie działania CUS, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, proszę się kontaktować się z
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod numerem tel. 602 24 12 39 lub na adres poczty
elektronicznej kontakt@smart-standards.com
W JAKICH CELACH, NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ I PRZEZ JAKI CZAS
PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
Państwa dane osobowe zostały pozyskane w związku z zawarciem lub zamiarem zawarcia umowy z
Administratorem i zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa albo zostały podane przez Państwa
pracodawcę/zleceniodawcę w związku z wykonywanymi obowiązkami wynikającymi ze stosunku
pracy/umowy cywilnoprawnej.
Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, które są niezbędne do realizacji niżej
wymienionych celów, jakimi mogą być:
o. bieżąca komunikacja wewnątrz i na zewnątrz CUS na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO –
prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci kontaktowania się z Państwem oraz
Państwa z innymi osobami w ramach wykonywania obowiązków służbowych – dane będą
przechowywane do czasu ustania potrzeby kontaktu;
p. spełnienie
obowiązków
prawnych
Zleceniodawcy/Zamawiającego
wynikających
z właściwych przepisów prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) i art. 9 ust. 2 lit. b) RODO;
q. spełnienie obowiązków prawnych wynikających z właściwych przepisów prawa np.
wydawanie upoważnień lub zachowanie potwierdzenia spełnienia obowiązku informacyjnego
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
r. ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO prawnie
uzasadniony interes CUS, dochodzenie i obrona roszczeń w stosunku do Państwa lub
podmiotów zewnętrznych;
s. zawarcie i wykonanie umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
t. zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia poprzez monitoring wizyjny na podstawie art. 6
ust. 1 lit. f) RODO;
u. spełnienie obowiązku prawnego związanego z możliwością nadania uprawnienia dostępu do
informacji niejawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO ;
v. spełnienie obowiązków podatkowych oraz rachunkowości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
RODO;
w. spełnienie obowiązków BHP na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
Państwa dane osobowe są przetwarzane w formie papierowej oraz elektronicznej.

Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do niniejszego dokumentu i zawartej w nim treści. Powielanie oraz udostępnianie osobom
nieupoważnionym bez pisemnego zezwolenia Kancelarii Ochrony Danych Osobowych Smart & Standards z siedzibą
w Warszawie jest zabronione
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Przetwarzanie danych osobowych w systemie monitoringu wizyjnego
W ramach realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa osób przebywających na terenie
CUS oraz w celu zabezpieczenia mienia, jak również w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w
postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym - prowadzimy
monitoring wizyjny. Podstawą prawną przetwarzania danych utrwalonych w ramach prowadzonego
monitoringu jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Nagrania z monitoringu
wizyjnego przechowywane są przez okres nie dłuższy niż 90 dni od dnia nagrania, chyba że nagranie jest
niezbędne do ustalenia, udokumentowania zdarzeń w ramach celów w jakich monitoring jest prowadzony,
wtedy okres przetwarzania będzie wydłużony do czasu zakończenia realizacji tych zadań.
Roszczenia i obrona przed nimi
Poza tym Państwa dane będziemy przetwarzali również w celu ustalenia roszczeń, obrony przed nimi i ich
dochodzeniu, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes. Dane te przetwarzamy do momentu
przedawnienia ewentualnych roszczeń określonych przepisami prawa.
JAKIE SĄ PAŃSTWA PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS DANYCH
OSOBOWYCH?
Mają Państwo prawo do:
• dostępu do treści swoich danych,
• do sprostowania swoich danych,
• do usunięcia swoich danych, jeżeli:
a) wycofają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
b) Państwa dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których
były przetwarzane,
c) Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,
• wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystywania Państwa danych w celach marketingowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystywania Państwa danych w celu dostosowania naszych usług
do Państwa preferencji,
• do ograniczenia przetwarzania Państwa danych,
• do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
• do przenoszenia danych,
• do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych
dokonywane przez nas przed jej cofnięciem.
Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00–193) przy ul. Stawki 2 - PUODO), gdy uznają Państwo,
że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa.
KOMU UDOSTĘPNIAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
Jako jednostka administracji samorządowej korzystamy z usług firm, dzięki którym zapewniamy najwyższy
standard obsługi. Państwa dane osobowe mogą zostać im przekazane do przetwarzania na nasze zlecenie.
Dzieje się tak najczęściej w przypadku współpracy z konkretnym usługodawcą lub podwykonawcą.
W takiej sytuacji przekazanie danych nie uprawnia innych podmiotów do dowolnego ich przetwarzania,
a jedynie do korzystania z nich w celach wyraźnie przez nas wskazanych. W żadnym przypadku
przekazanie danych nie zwalnia nas, jako Administratora Danych Osobowych, z odpowiedzialności za ich
przetwarzanie. Państwa dane mogą być też przekazywane organom publicznym, ale tylko gdy upoważniają
ich do tego obowiązujące przepisy.
Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym,
a konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości zrealizowania współpracy z Administratorem.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego
zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego Państwa dane
osobowe zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który
wyznaczony zostanie na podstawie przepisów prawa.
Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do niniejszego dokumentu i zawartej w nim treści. Powielanie oraz udostępnianie osobom
nieupoważnionym bez pisemnego zezwolenia Kancelarii Ochrony Danych Osobowych Smart & Standards z siedzibą
w Warszawie jest zabronione
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Klauzula informacyjna dotycząca prowadzenia monitoringu wizyjnego
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY w związku z monitoringiem wizyjnym
na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy:
KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH I JAK MOŻNA SIĘ
Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?
Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarków
(dalej: CUS) reprezentowane przez Kierownika CUS, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, tel./fax: 067 253 02
91880 399 717, e-mail: cus@cus.ugczarnków
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
w zakresie działania CUS, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, proszę się kontaktować się z
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod numerem tel. 602 24 12 39 lub na adres poczty
elektronicznej kontakt@smart-standards.com
W JAKICH CELACH, NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ I PRZEZ JAKI CZAS
PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w ramach monitoringu wizyjnego stanowi:
a. art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
b. art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. uzasadniony interes Administratora w postaci zapewnienia
bezpieczeństwa, ochrony mienia oraz zapewnienia zachowania w tajemnicy informacji niejawnych
lub poufnych.
Celem monitoringu jest zapewnienie:
a. bezpieczeństwa osób przebywających na terenie CUS, w tym pracowników, klientów i innych
osób;
b. ochrony mienia;
c. zapewnienia bezpieczeństwa informacji niejawnych lub poufnych.
Uzyskane dane osobowe nie będą wykorzystywane do innych celów.
Monitoringiem wizyjnym objęty jest wyłącznie obszar siedziby CUS. Przez obszar objęty
monitoringiem wizyjnym rozumie się: budynek CUS, bramy wjazdowe, otoczenie budynku,
wejścia/wyjścia z budynku, niektóre korytarze i klatki schodowe. Przy wejściu/wjeździe na teren CUS
znajdują się tablice informacyjne zawierające piktogram informujący o monitoringu wizyjnym
prowadzonym na obszarze CUS z wersją skróconą niniejszej klauzuli. Pełna klauzula informacyjna
znajduje się także na stronie internetowej CUS w zakładce RODO. W miejscach funkcjonowania
monitoringu umieszczone są piktogramy informujące o monitoringu.
Wszystkie dane rejestrowane przez kamery monitoringu wizyjnego są zapisywane na rejestratorze
danych i usuwane automatycznie po czasie nie dłuższym niż 3 miesiące od nagrania obrazu. Po tym okresie
zarejestrowane dane zostają automatycznie nadpisywane tj. całkowicie i bezpowrotnie zniszczone, chyba
że stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub Administrator
powziął wiadomość, iż mogą stanowić taki dowód. Kolejne dane są zapisywane na danych już zapisanych
począwszy od najstarszych.
CUS dla celów dowodowych zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez system monitoringu
wizyjnego, które zagrażają bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu osób w nim przebywających i mieniu na
wniosek kierownika jednostki/komórki organizacyjnej oraz organów uprawnionych na podstawie
odrębnych przepisów prawa. Każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring
wizyjny odbywa się na pisemny wniosek złożony do Administratora Danych. W przypadku, w którym
Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do niniejszego dokumentu i zawartej w nim treści. Powielanie oraz udostępnianie osobom
nieupoważnionym bez pisemnego zezwolenia Kancelarii Ochrony Danych Osobowych Smart & Standards z siedzibą
w Warszawie jest zabronione
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nagrania obrazu stanowią dowód w sprawie w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa przez
upoważnione organy lub gdy CUS powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu,
termin 3 miesięcy ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
Dane osobowe przetwarzane w systemie monitoringu wizyjnego nie będą przekazywane do państw spoza
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Dane zgromadzone z wykorzystaniem monitoringu wizyjnego nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
W przypadkach prawem przewidzianych w związku z przetwarzaniem przez CUS Pani/Pana danych
osobowych zgromadzonych z wykorzystaniem monitoringu wizyjnego przysługuje Pani/Panu prawo
dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo przenoszenia danych. W razie niemożności
spełnienia żądania, Administrator poinformuje Państwa podając podstawę odmowy niezwłocznie, jednakże
nie później niż w terminie miesiąca od dnia żądania.
Jeśli uznają Państwo, że przetwarzamy dane niezgodnie z RODO mogą Państwo wnieść na nas skargę do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00–193) przy ul. Stawki 2.
Przykładowy piktogram
w strefach działania kamer

Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do niniejszego dokumentu i zawartej w nim treści. Powielanie oraz udostępnianie osobom
nieupoważnionym bez pisemnego zezwolenia Kancelarii Ochrony Danych Osobowych Smart & Standards z siedzibą
w Warszawie jest zabronione
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Klauzula informacyjna dla osób kontaktujących się z administratorem
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY w związku z monitoringiem wizyjnym
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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy:
KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH I JAK MOŻNA SIĘ
Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?
Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarków
(dalej: CUS) reprezentowane przez Kierownika CUS, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, tel./fax: 067 253 02
91880 399 717, e-mail: cus@cus.ugczarnków
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
w zakresie działania CUS, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, proszę się kontaktować się z
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod numerem tel. 602 24 12 39 lub na adres poczty
elektronicznej kontakt@smart-standards.com
1.
2.
a)

b)

c)

d)
3.

4.

5.

6.

7.

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w zakresie danych identyfikacyjnych (imię, nazwisko, adres
korespondencyjny) oraz inne dane przesłane przez Panią/Pana.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
umożliwienia kontaktu osobistego, telefonicznego oraz z wykorzystaniem poczty tradycyjnej
i elektronicznej z Administratorem oraz podejmowania kontaktu z adresatami na podstawie art. 6 ust.
1 lit f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne ze względu na uzasadniony interes Administratora
polegający na zapewnieniu kontaktu z Administratorem;
przyjmowania pism i wniosków za pośrednictwem nadawców pocztowych, osobiście lub drogą
elektroniczną – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do realizacji
zgłaszanych spraw;
prowadzenia rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze;
ochrony przed roszczeniami oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO– prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci możliwości obrony swoich praw.
Państwa dane osobowe mogą być udostępniane właściwym organom uprawnionym na podstawie
przepisów prawa oraz w ramach udzielania informacji publicznej w przypadku Państwa udziału
w zamówieniach publicznych, a także podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę
powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją usług na rzecz Administratora,
w zakresie swoich obowiązków służbowych, na podstawie upoważnienia, np. kancelarii prawnej,
dostawcom oprogramowania, zewnętrznym audytorom, zleceniobiorcom świadczącym usługi
związane z przetwarzaniem danych osobowych, a także bankom, kurierom, podmiotowi
świadczącemu usługi pocztowe, ubezpieczycielom.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na
przesłaną wiadomość, a po tym okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie
danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
W przypadkach prawem przewidzianych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych,
przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania
danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do
wniesienia sprzeciwu oraz przeniesienia danych osobowych.
Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
z siedzibą w Warszawie (00–193) przy ul. Stawki 2, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie ich danych
osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.
Podanie danych jest niezbędne do przesłania wiadomości. Konsekwencją niepodania danych jest brak
możliwości przesłania wiadomości.

Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do niniejszego dokumentu i zawartej w nim treści. Powielanie oraz udostępnianie osobom
nieupoważnionym bez pisemnego zezwolenia Kancelarii Ochrony Danych Osobowych Smart & Standards z siedzibą
w Warszawie jest zabronione
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Klauzula informacyjna dla użytkowników portalu społecznościowego Facebook
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY - Facebook
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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy:
KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH I JAK MOŻNA SIĘ
Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?
Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarków
(dalej: CUS) reprezentowane przez Kierownika CUS, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, tel./fax: 067 253 02
91880 399 717, e-mail: cus@cus.ugczarnków
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
w zakresie działania CUS, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, proszę się kontaktować się z
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod numerem tel. 602 24 12 39 lub na adres poczty
elektronicznej kontakt@smart-standards.com
Pani/Pana dane przetwarzane są w celu i na podstawie:
a. prowadzenia fanpag’a CUS – realizacja umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną - art. 6
ust. 1 lit. b) RODO;
b. uzasadnionego interesu CUS polegającego na udzielaniu odpowiedzi na zamieszczane przez
Państwa informacje i komentarze oraz kontakt z użytkownikami za pośrednictwem dostępnych
funkcjonalności serwisu Facebook– art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
c. uzasadnionego interesu CUS polegającego na informowaniu o aktywności CUS, promowanie
usług organizowanych przez CUS lub w których CUS bierze udział – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
d. uzasadnionego interesu CUS polegającego na prowadzeniu statystyk korzystania z usług,
funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpag’a – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
e. realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów CUS, za które CUS uznaje w szczególności
możliwość dochodzenia i obrony roszczeń, zapobieganie oszustwom i przestępstwom
gospodarczym czy zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego - art. 6 ust. 1
lit. f) RODO.
Możemy przetwarzać następujący zakres Pani/Pana danych osobowych:
− identyfikator Facebooka, zawierający zazwyczaj imię i nazwisko oraz zdjęcie profilowe,
− dane identyfikacyjne, wizerunki oraz inne udostępnione na prywatnym profilu i serwisie
fotograficznym Instagram,
− treść Pani/Pana komentarzy oraz treść rozmów ewentualnie prowadzonych przez aplikację
Messenger.
Pani/Pana dane osobowe podawane na portalu Facebook w związku z korzystaniem z fanpage CUS,
przekazywane za pośrednictwem komunikatora Messenger lub serwisu Instagram mogą być dostępne dla
administratora tego portalu – tj. Facebooka. Informujemy, że administrator portalu Facebook jako dostawca
narzędzi związanych z fanpage, komunikatorem Messenger oraz serwisem Instagram, jest podmiotem
współodpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych może przetwarzać te dane we własnych
celach w oparciu o inne podstawy prawne. W szczególności Facebook w oparciu o własne postanowienia i
regulaminy może gromadzić i przetwarzać informacje zawarte w plikach cookies osób odwiedzających
fanpage, z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi
połączenia użytkowników zarejestrowanych przez Facebook, a który zostanie pobrany i przetworzony
z chwilą otwarcia fanpag’a.

Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do niniejszego dokumentu i zawartej w nim treści. Powielanie oraz udostępnianie osobom
nieupoważnionym bez pisemnego zezwolenia Kancelarii Ochrony Danych Osobowych Smart & Standards z siedzibą
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Wszelkie dane osobowe zawarte w komentarzach zamieszczanych na fanpage CUS oraz w serwisie
Instagram mogą być również dostępne dla innych użytkowników portalu Facebook.
CUS nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego lub organizacji międzynarodowych.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez CUS przez okres niezbędny do realizacji wskazanych
wyżej celów przetwarzania, w szczególności przez okres w jakim jest Pani/Pan aktywnym użytkownikiem
lub do czasu zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Dane zawarte w postach lub komentarzach mogą być przetwarzane do momentu ich usunięcia. Jeśli nie jest
pani/Pan w stanie usunąć określonego komentarza może Pani/Pan zwrócić się o to z prośbą do nas.
Zawsze może Pani/Pan zrezygnować z „obserwowania” lub „polubienia” fanpage CUS, może Pani/Pan
także zgłosić swój sprzeciw wobec przetwarzania danych w tych celach.
Niezależnie od przechowywania danych przez CUS
stosować administrator portalu Facebook.

własne okresy przechowywania danych może

W przypadkach prawem przewidzianych ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania
ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie
uzasadnionego interesu CUS, posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich
danych osobowych. Posiada Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych adres ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa). W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się
z Administratorem danych.
CUS może zrealizować Pani/Pana uprawnienia w zakresie, w jakim posiada takie techniczne możliwości
(np. poprzez usunięcie na Pani/Pana wniosek informacji lub komentarza zawierającego dane osobowe).
Podanie danych w ramach korzystania z fanpage jest dobrowolne. Brak podania danych może uniemożliwić
korzystanie z niektórych funkcjonalności (takich jak możliwość zamieszczenia komentarzy, czy
kontaktowania się przy użyciu komunikatora Messenger).
Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem poczty lub w inny sposób
(przekazanie wizytówki, przesłanie poczty elektronicznej, kontakt telefoniczny), są przetwarzane w celu
prowadzenia korespondencji z Panią/Panem i w celu, dla którego zostały nam przekazane. Podanie danych
jest warunkiem utrzymania komunikacji.

Klauzula informacyjna dla użytkowników serwisu społecznościowego Twiter
Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do niniejszego dokumentu i zawartej w nim treści. Powielanie oraz udostępnianie osobom
nieupoważnionym bez pisemnego zezwolenia Kancelarii Ochrony Danych Osobowych Smart & Standards z siedzibą
w Warszawie jest zabronione
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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY - Twiter
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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy:
KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH I JAK MOŻNA SIĘ
Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?
Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarków
(dalej: CUS) reprezentowane przez Kierownika CUS, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, tel./fax: 067 253 02
91880 399 717, e-mail: cus@cus.ugczarnków
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
w zakresie działania CUS, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, proszę się kontaktować się z
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod numerem tel. 602 24 12 39 lub na adres poczty
elektronicznej kontakt@smart-standards.com
1.

Pani/Pana dane przetwarzane w celu:
a. administrowania i zarządzania profilem CUS, w tym także udzielania odpowiedzi na
zamieszczane przez Panią/Pana informacje i komentarze (tzw. tweety) oraz nadzoru nad
treściami publikowanymi przez użytkowników – to jest prawnie uzasadniony interes CUS (art.
6 ust. 1 lit. f) RODO);
b. udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane do CUS – to jest prawnie uzasadniony interes
CUS (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
c. informowanie o aktywności CUS w Czarnkowie, promowanie usług organizowanych przez
CUS lub w których CUS bierze udział – to jest prawnie uzasadniony interes CUS (art. 6 ust. 1
lit. f) RODO);
d. realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów CUS w Czarnkowie, za które CUS w
Czarnkowie uznaje w szczególności możliwość dochodzenia i obrony roszczeń, zapobieganie
oszustwom i przestępstwom gospodarczym czy zapewnienie bezpieczeństwa środowiska
teleinformatycznego (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
e. portal Twitter, który w oparciu o własne postanowienia i regulaminy może przetwarzać
Pani/Pana dane we własnych celach i w oparciu o inne podstawy prawne.
2. Możemy przetwarzać następujący zakres Pani/Pana danych osobowych:
− identyfikator Twittera, zawierający zazwyczaj imię i nazwisko oraz zdjęcie profilowe,
− dane identyfikacyjne, wizerunki osób oraz inne udostępnione na prywatnym profilu,
− treść Pani/Pana informacji i komentarzy.
3. Pani/Pana dane osobowe podawane w związku z korzystaniem z profilu CUS mogą być dostępne
dla administratora tego portalu – tj. Twitter.
Jednocześnie wszelkie dane osobowe zawarte w komentarzach mogą być również dla innych
użytkowników portalu Twitter.
4. Wszelkie dane osobowe zawarte w komentarzach zamieszczanych na profilu CUS mogą być
również dostępne dla innych użytkowników serwisu społecznościowego Twitter.
5. CUS w Czarnkowie nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw spoza
Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacji międzynarodowych.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez CUS w Czarnkowie przez okres niezbędny do
realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania, w szczególności przez okres w jakim jest
Pani/Pan aktywnym użytkownikiem profilu lub do czasu zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu
wobec przetwarzania danych.
Dane zawarte w zamieszczanych informacjach lub komentarzach mogą być przetwarzane do
momentu ich usunięcia. Jeśli nie jest pani/Pan w stanie usunąć określonego komentarza może
Pani/Pan zwrócić się o to z prośbą do nas.

Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do niniejszego dokumentu i zawartej w nim treści. Powielanie oraz udostępnianie osobom
nieupoważnionym bez pisemnego zezwolenia Kancelarii Ochrony Danych Osobowych Smart & Standards z siedzibą
w Warszawie jest zabronione
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7. Zawsze może Pani/Pan zrezygnować z zamieszczania lub obserwowania profilu CUS, może
Pani/Pan także zgłosić swój sprzeciw wobec przetwarzania danych w tych celach.
8. Niezależnie od przechowywania danych przez CUS własne okresy przechowywania danych może
stosować administrator portalu Twitter.
9. W przypadkach prawem przewidzianych ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz prawo
żądania ich sprostowania, przeniesienia, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
10.W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie
uzasadnionego interesu CUS, posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
swoich danych osobowych.
11.Posiada Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych adres ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa).
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych.
12. CUS może zrealizować Pani/Pana uprawnienia w zakresie, w jakim posiada takie techniczne
możliwości (np. poprzez usunięcie na Pani/Pana wniosek informacji lub komentarza zawierającego
dane osobowe).
13. Podanie danych w ramach korzystania z profilu jest dobrowolne. Brak podania danych może
uniemożliwić korzystanie z jego niektórych funkcjonalności np. zamieszczania komentarzy.
14. Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem poczty lub w inny
sposób (przekazanie wizytówki, przesłanie poczty elektronicznej, kontakt telefoniczny), są
przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji z Panią/Panem i w celu, dla którego zostały nam
przekazane. Podanie danych jest warunkiem utrzymania komunikacji.

Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do niniejszego dokumentu i zawartej w nim treści. Powielanie oraz udostępnianie osobom
nieupoważnionym bez pisemnego zezwolenia Kancelarii Ochrony Danych Osobowych Smart & Standards z siedzibą
w Warszawie jest zabronione
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Klauzula informacyjna dla użytkowników serwisu Youtube
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY - Youtube
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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy:
KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH I JAK MOŻNA SIĘ
Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?
Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarków
(dalej: CUS) reprezentowane przez Kierownika CUS, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, tel./fax: 067 253 02
91880 399 717, e-mail: cus@cus.ugczarnków
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
w zakresie działania CUS, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, proszę się kontaktować się z
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod numerem tel. 602 24 12 39 lub na adres poczty
elektronicznej kontakt@smart-standards.com
1. Pani/Pana dane przetwarzane w celu:
a) administrowania i zarządzania kanałem informacyjnym CUS, w tym także ewentualnego
udzielania odpowiedzi na zamieszczane przez Panią/Pana informacje i komentarze oraz nadzoru nad
treściami publikowanymi przez użytkowników – to jest prawnie uzasadniony interes CUS (art. 6 ust. 1
lit. f) RODO);
b) informowanie o aktywności CUS, promowanie usług organizowanych przez CUS lub w których
CUS bierze udział – to jest prawnie uzasadniony interes CUS art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
c) realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów CUS, za które CUS uznaje w szczególności
możliwość dochodzenia i obrony roszczeń, zapobieganie oszustwom i przestępstwom gospodarczym
czy zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
2. Możemy przetwarzać następujący zakres Pani/Pana danych osobowych:
− dane identyfikacyjne, wizerunki osób oraz inne udostępnione na potrzebę publikacji materiału,
− treść Pani/Pana informacji i komentarzy.
3. Pani/Pana dane osobowe podawane w związku z korzystaniem z kanału informacyjnego CUS mogą
być dostępne dla administratora tego portalu – tj. YouTube dlatego proszę zwracać uwagę na przepisy
użytkowników tego serwisu dotyczące ochrony prywatności.
4. CUS nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego lub organizacji międzynarodowych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez CUS przez okres niezbędny do realizacji wskazanych
wyżej celów przetwarzania, w szczególności przez okres w jakim jest Pani/Pan aktywnym
użytkownikiem profilu lub do czasu zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania
danych.
Dane zawarte w zamieszczanych informacjach lub komentarzach mogą być przetwarzane do momentu
ich usunięcia. Jeśli nie jest pani/Pan w stanie usunąć określonego komentarza może Pani/Pan zwrócić
się o to z prośbą do nas.
6. Zawsze może Pani/Pan zrezygnować z zamieszczania lub obserwowania kanału informacyjnego CUS,
może Pani/Pan także zgłosić swój sprzeciw wobec przetwarzania danych w tych celach.
7. Niezależnie od przechowywania danych przez CUS własne okresy przechowywania danych może
stosować administrator portalu YouTube.
8. W przypadkach prawem przewidzianych ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz prawo
żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
9. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie
uzasadnionego interesu CUS, posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
swoich danych osobowych.
Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do niniejszego dokumentu i zawartej w nim treści. Powielanie oraz udostępnianie osobom
nieupoważnionym bez pisemnego zezwolenia Kancelarii Ochrony Danych Osobowych Smart & Standards z siedzibą
w Warszawie jest zabronione
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10. Posiada Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych adres ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa).
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych.
11. CUS może zrealizować Pani/Pana uprawnienia w zakresie, w jakim posiada takie techniczne
możliwości (np. poprzez usunięcie na Pani/Pana wniosek informacji lub komentarza zawierającego
dane osobowe).
12. Podanie danych w ramach korzystania z profilu jest dobrowolne. Brak podania danych może
uniemożliwić korzystanie z jego niektórych funkcjonalności np. zamieszczania komentarzy.
13. Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem poczty lub w inny sposób
(przekazanie wizytówki, przesłanie poczty elektronicznej, kontakt telefoniczny), są przetwarzane
w celu prowadzenia korespondencji z Panią/Panem i w celu, dla którego zostały nam przekazane.
Podanie danych jest warunkiem utrzymania komunikacji.

Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do niniejszego dokumentu i zawartej w nim treści. Powielanie oraz udostępnianie osobom
nieupoważnionym bez pisemnego zezwolenia Kancelarii Ochrony Danych Osobowych Smart & Standards z siedzibą
w Warszawie jest zabronione

