KLAUZULA INFORMACYJNA
LODOWISKO MIEJSKIE W OTWOCKU –WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU
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,
Informujemy, że:
1. Administratorem Twoich danych osobowych oraz danych Twojego dziecka/podopiecznego jest
Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Otwocku 05-400,
ul. Karczewska 48, tel.: (22) 779-42-96, e-mail: opwik@opwik.com
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych w Otwockim Przedsiębiorstwie
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Otwocku mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem
Danych Osobowych pod numerem tel. (22) 779 42 96, wew. 17, adresem e-mail:
opwik.com@opwik.com.
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, w oparciu o obowiązujące
przepisy prawa. Przekazane dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia, realizacji
i rozliczenia umowy, przedmiotem której jest wypożyczenie łyżew na Lodowisko Miejskie
w Otwocku.
4. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać dane Twoje oraz Twojego
dziecka/podopiecznego dalej –jeśli jest to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi.
Możemy przekazywać dane Twoje oraz Twojego dziecka/podopiecznego w szczególności
następującym odbiorcom: 1) osobom upoważnionym przez nas –naszym pracownikom
i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
2) podmiotom przetwarzającym –którym zlecimy czynności przetwarzania danych, 3) innym
odbiorcom danych np. ubezpieczycielom.
5. Dane Twoje oraz Twojego dziecka/podopiecznego po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla
którego zostały zebrane, o jakim była mowa wcześniej, będą przetwarzane dla celów
archiwalnych celem egzekucji należności za uszkodzony, zniszczony lub utracony przedmiot
umowy przez okres zgodny z obowiązującymi w Otwockim Przedsiębiorstwie Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o. o. przepisami archiwalnymi.
6. Masz prawo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do danych Twoich lub Twojego
dziecka/podopiecznego, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych. Możesz wycofać też zgodę
na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.
7. Masz prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego (w rozumieniu RODO) dotyczącą
przetwarzania danych Twoich lub Twojego dziecka/podopiecznego.
8. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem umownym. Ich podanie jest
dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wypożyczenia łyżew.

