E-mail
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 pkt 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 (RODO),
informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych przetwarzającym Pani / Pana dane
osobowe jest Dyrektor Archiwum Państwowego w Olsztynie, adres
siedziby ul. Partyzantów 18, 10-521 Olsztyn.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email
iodo@olsztyn.ap.gov.pl.
3) Administrator przetwarza informacje kontaktowe o nadawcach i
adresatach korespondencji e-mailowej, zawarte w treści tej
korespondencji, w celu: umożliwienia kontaktu e-mailowego z
administratorem oraz podejmowania kontaktu z adresatami,
dokumentowania ustaleń dokonywanych z klientami, kontrahentami,
innymi osobami, przyjmowania pism, zgłoszeń i wniosków w formie
elektronicznej, np. skarg, reklamacji, innych wniosków, ochrony przed
roszczeniami oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń.
4) Korespondencję przechowujemy przez rok, chyba że wiadomości
zawierają treść istotną dla dochodzenia roszczeń lub obrony przed
roszczeniami, wówczas wybrane wiadomości będziemy przechowywać
do 3 lat, czyli do upływu terminu przedawnienia roszczeń zgodnie z
Kodeksem cywilnym.
5) Podstawą prawną przetwarzania danych zawartych w korespondencji emailowej jest:
a) Prawnie uzasadniony interes administratora oraz nadawców
wiadomości elektronicznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – wobec
korespondencji incydentalnej, polegającej na umożliwieniu kontaktu
elektronicznego z administratorem;
b) Niezbędność do realizacji umowy zawartej z naszymi klientami lub
kontrahentami w celu realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
c) Prawnie uzasadniony interes administratora polegający na
dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO).
6) Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych,
żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, żądania przeniesienia danych
do innego administratora.

7) Jeżeli Pani/Pan uważa, że przetwarzanie jej/jego danych osobowych
narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa).
8) Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom
uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz
umów.
9) Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do
państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
10)
W trakcie przetwarzania podanych przez Panią / Pana danych
osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji
ani profilowania.

