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Klauzula informacyjna dla uczestników szkoleń
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki
i Leczenia Uzależnień w Zabrzu
ul. Park Hutniczy 6, 41-800 Zabrze
W związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 /679
z dnia 27 kwietnia 2016r 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), które ma zastosowanie od 25 maja 2018
r., informuje się o przetwarzaniu danych oraz prawach związanych z przetwarzaniem
tych danych:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień, ul. Park
Hutniczy 6, 41-800 Zabrze, opilu@opilu.pl, www.opilu.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się
kontaktować za pomocą poczty elektronicznej na adres: ul. Park Hutniczy 6,
41-800 Zabrze lub drogą mailową pod adresem: ktwardowska@opilu.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania usługi
przeprowadzenia szkolenia na podstawie art. 6 ust. 1 b RODO.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom,
na podstawie przepisów prawa, a także pracownikom Ad ministratora w związku
z wykonywaniem obowiązków służbowych oraz podmiotom, z którymi
Administrator zawarł umo wę powierzenia przetwarzania danych w związku
z realizacją usług na rzecz Administratora.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający
z przepisów dot. archiwizacji tj. 10 lat.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz
prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przepisy
Rozporządzenia zostały naruszone.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich
nie podanie będzie skutkowało brakiem możliwości dopełnienia procedury
szkoleniowej(np. wystawienie zaświadczenia, przesłania materiałów
szkoleniowych).
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego
Podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mo wa w art. 22.*

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które
polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby
fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej,
jej
sytuacji
ekonomicznej,
zdrowia,
osobistych
preferencji,
zainteresowań,
wiarygodności,
zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
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