RODO

Administrator Danych
Osobowych

OZNACZENIE PODSTAWY PRAWNEJ
Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. U. UE. L 2016.119.1. z późn. zm.)
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Złocieniec ,ul. prof. Myczkowskiego 2, 78-520 Złocieniec, NIP: 674-000-54-24,
REGON: 330044358, dalej jako „Nadleśnictwo Złocieniec”.

Dane kontaktowe
Administratora
Danych Osobowych

Nadleśnictwo Złocieniec, ul. prof. Myczkowskiego 2, 78-520 Złocieniec, zlocieniec@szczecinek.lasy.gov.pl, tel.: 94 36 724 80

Dane kontaktowe
Inspektora Ochrony
Danych Osobowych

e-mail: zlocieniec@szczecinek.lasy.gov.pl

Cele przetwarzania
danych osobowych

Informacja
o zautomatyzowanym
podejmowani decyzji,
w tym profilowaniu

Informacja o
odbiorcach danych
osobowych

Uprawnienia

Konsekwencje
niepodania danych
osobowych

W temacie e-maila proszę dopisać: „ochrona danych osobowych”
Dane osobowe będą przetwarzane przez Nadleśnictwo Złocieniec w następujących celach:
umożliwienia korzystania z www.zlocieniec.szczecinek.lasy.gov.pl w celu zapoznania się z profilem działalności
Nadleśnictwa Złocieniec i zakresem jego działania oraz informacjami o Nadleśnictwie Złocieniec (podstawa prawna: art.
1.
6 ust. 1 lit. b) RODO),
2.
prowadzenia korespondencji z Nadleśnictwem Złocieniec (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
wypełniania obowiązków wynikających z działalności wykonywanej przez Nadleśnictwo Złocieniec (podstawa prawna:
3.
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
kierowania ewentualnych roszczeń oraz zabezpieczenia interesów prawnych i ekonomicznych Nadleśnictwa Złocieniec
4.
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. e) i f) RODO).
wypełnienia obowiązków prawnie ciążących na Nadleśnictwie Złocieniec w zakresie prowadzenia archiwizacji akt
osobowych pracownika, świadectwa pracy, jak również innych dokumentów związanych z zawartą umową o pracę w
archiwach zakładowych.
Dane osobowe w zakresie niniejszego celu będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż do dnia wypełnienia prawnie
5.
ciążącego na Nadleśnictwie Złocieniec obowiązku, wynikającego z przepisów aktów prawnych określających okres prowadzenia
i
archiwizacji
akt
osobowych,
świadectwa
pracy
i
innych
dokumentów
związanych
z zawartą umową o pracę.
Podstawę prawną stanowi przepis art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
umożliwienia uczestnictwa w szkoleniu zewnętrznym lub konferencji, targach lub innych eventach związanych i
wynikających z wykonywania umowy stanowiącej podstawę stosunku prawnego wskazanego powyżej, a także
ewentualnej oceny danego szkolenia, konferencji, eventu lub osób je prowadzących.
6.
Dane osobowe w zakresie niniejszego celu będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 3 lata od dnia uczestnictwa w danym
szkoleniu, konferencji lub evencie albo przekazania Nadleśnictwu Złocieniec przez Beneficjenta danych osobowych ewentualnej
oceny szkolenia, konferencji, eventu lub osób je prowadzących.
Podstawę prawną stanowi przepis art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa regulujących prowadzenie przez Nadleśnictwo Złocieniec
działalności
gospodarczej,
a w szczególności obowiązków podatkowych, związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych oraz wynikających z
nadzoru organów administracji, takich jak Państwowa Inspekcja Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Prezes
7.
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W tym celu dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż do dnia wypełnienia obowiązku w zakresie
wykonywanej działalności gospodarczej.
Podstawę prawną stanowi przepis art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
przeprowadzenia rozmów, negocjacji lub wymiany korespondencji dotyczących procesu rekrutacji do pracy w
Nadleśnictwie Złocieniec.
8.
W tym celu dane będą przetwarzane przez 6 miesięcy od dnia złożenia zapytania ofertowego.
Podstawę prawną stanowi przepis art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
Dane
osobowe
nie
będą
wykorzystywane
do
zautomatyzowanego
podejmowania
decyzji
w tym profilowania rozumianego jako forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu
danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych, a w szczególności do analizy lub prognozy sytuacji ekonomicznej lub
wiarygodności.
Dane osobowe mogą być powierzane:
1) podmiotom uprawnionym do uzyskania tych danych w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa (np.: Policja,
Sąd, Prokuratura, Komornik Sądowy);
2) jednostkom PGL Lasy Państwowe wyższego rzędu, aniżeli Nadleśnictwo Złocieniec – na zasadach wynikających z odrębnej
zgody pracownika udzielonej w formie pisemnej ad probationem;
3) podmiotom, którym Nadleśnictwo Złocieniec powierza wykonanie określonych czynności prawnych lub faktycznych
związanych z dochodzeniem roszczeń lub wykonywaniem uprawnień, a w tym:
a)
adwokaci lub radcowie prawni wykonujący usługi pomocy prawnej na rzecz Nadleśnictwa Złocieniec;
b)
pośrednicy w obszarze płatności – dostawcy usług pieniądza elektronicznego, operatorzy systemów płatności.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych ich beneficjentowi przysługują następujące uprawnienia:
1) prawo
żądania
dostępu
do
przetwarzanych
danych
osobowych,
ich
sprostowania
i
poprawiania,
przenoszenia
danych
osobowych,
ograniczenia
przetwarzania,
a także prawo do żądania w każdym czasie usunięcia lub zaprzestania przetwarzania danych osobowych;
2) prawo wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych, w sytuacji gdy dane osobowe są przetwarzane do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Nadleśnictwo Złocieniec lub osobę trzecią;
3) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy, a tym samym konsekwencją nie
podania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy, a więc również jej wykonywania.

