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KLAU.ULAlNFoRMAcyJNA
zgodnie zart.'|3 ust. 1 iust.2Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE)
20'161679 z dnia 27 kwietnia2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związkuz
przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46ME (RODO)

1.
2.
3.
4.

Administratorem PanilPana danych osobowych przetwarzanych przez Ośrodęk ProfilaĘki i Terapii
Uzależnień w Jaślejest Marzena Lechwar- Dyrektor Ośrodka z siedzibą przy ul. Baczyńskiego 20A; 38200 Jasło, reprezentowany przęz Dyrektora, zwany dalej: ,,Administratorem".

KontaktdoAdministratora:mail:marzenalęchwar8l@o2.pI;tęL.669056479;134406333
Dane osobowę przętwarzane są w celu realizacji zadai i obowiązków nałożonych na OśrodękProfilaktyki
Terapii Uzaleźmien w Jaślę

i

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit a, c i lit e, ar1. 9 ust. 2 lit. a, b, g, h
RODO tj.: przetwaruanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny
zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia

społecznego, leczenia Iub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczelia
społecznego na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego lub zgodnie z umową z
pracownikiem słuzby zdrowia i z zastrzeżeniem warunków i zabezpieczei; wypełnienie obowiązków

5,
6.
7,
8,
9.

prawnych; realizacja umów; zgoda osoby której dane dotyczą; przetwarzanie jest niezbędnę do wykonania
zadania realizowanego w interesie publicznym; przefłarzaI,ie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i
wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane doĘczą, w dziedzinie prawa
pracy; przętwarzanię jest niezbędne ze względów związanych z ważmym interesem publicznym, na
podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego.
Odbiorcami danych osobowych w posiadaniu których jest/będzie OśrodekProfrlaktyki i Terapii I]zalężnień
w Jaślemogą być wyłącznie podmio§ i inne organy publiczne które posiadają dostęp do danych na
podstawie przepisów powszechnie obowiązujących w tym umowy powierzenia przetwarzania danych.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres wymagany do osiągnięcia celu przetw arzania
orazprzęz okres archiwizacjiwymagany dla danej kategorii danych przezobowiązuląceprzepisy prawa.

Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo dostępu do tręściswoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych jeżeli zachodzą

przesłanki do tych uprawnień i nie są ograniczone poprzez inne przepisy prawnę.

Jeże|iprzetwarzanię danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje takze prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodnośćz prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofrrięciem.

ma prawo wniesięnia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, że
przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia2':kwietnia 2016 r.

1O.Osoba, której dotyczą dane osobowe

11.W

zalężnościod rodzaju załatwianej sprawy w Ośrodku Profilaktyki i Terapii IJzależmięnw Jaślepodanie
danych osobowych moze być wymogiem ustawowym, waruŃiem umownym, warunkiem zawarciaumowy,
dobrowolnie wy r ażorą zgo dą.

12.W sytuacji gdy podanie

danych jest obowiązkowe do załatwienia określonejkategorii spraw, konsekwencją
niepodania danych osobowych będzie brak możliwościpodjęcia skutecznych dzińań.

13.nane nie będą przętwarzane w sposób za\tomatyzowany w tym równiez nie będą podlegać profilowaniu.
Jasło, 25.05.2018r.
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