KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (dalej RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Archiwum Państwowego
w Olsztynie, ul. Partyzantów 18, 10-521 Olsztyn.
2. W sprawie ochrony danych osobowych oraz we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony
Danych Osobowych pod adresem siedziby Administratora lub poprzez pocztę
elektroniczną: iodo@olsztyn.ap.gov.pl.
3. Przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest w celu wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze wobec klientów i użytkowników zasobu
Archiwum Państwowego w Olsztynie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c RODO) lub
na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom upoważnionym na
podstawie przepisów prawa lub podmiotom właściwym do udzielania odpowiedzi w
zakresie przesyłanej korespondencji.
5. Osoba, której dane dotyczą, ma prawa do: dostępu do swoich danych osobowych,
żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, żądania przeniesienia danych do innego
administratora.
6. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zapewnienia komunikacji oraz
współpracy z Państwem. Dzięki temu realizujemy na Państwa potrzeby zlecone nam
zadania i jesteśmy z Państwem w kontakcie teleadresowym i mailowym.
7. Dane osobowe są przetwarzane do czasu wykonania wszystkich czynności
związanych z realizacją celu przetwarzania oraz warunkowane długością okresów
przechowywania dokumentów, określoną w przepisach kancelaryjnych
Administratora, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
8. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą, zgoda ta może być w każdej chwili wycofana, bez wpływu na
zgodność z prawem wcześniej wykonanych czynności przetwarzania.
9. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo złożenia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10.Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
11.Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.

