SZCZECIŃSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ (SCPU)
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 art. oraz art. 6 ust. 1 lit. b) 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO informuję,
iż:
1. ADMINISTRATOREM Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szczecińskiego Centrum
Profilaktyki Uzależnień z siedzibą w Szczecinie;
Adres siedziby:
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień
ul. J.H. Dąbrowskiego 22-23
70-100 Szczecin
2. INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień jest Pan
Jan Kępiński, scpu@scpu.szczecin.pl, tel. 91 4836923, ul. J.H Dąbrowskiego 22-23, 70-100
Szczecin;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z przepisami art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia lub zawartej umowy oraz podczas
dokonywania niezbędnych czynności przed jej zawarciem;
4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być odpowiednie organy państwowe
i samorządowe, organy ścigania, sądy i prokuratura;
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat;
7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
(Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie
których odbywa się przetwarzanie danych, a także m. in. z zasadami wynikającymi
z kodeksu postępowania administracyjnego czy archiwizacji)
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne;
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.

………………………………………………………….
(data i podpis)

