Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją umów zlecenia
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)
dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

z

Administrator
Administratorem Pani/Pana danych jest Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku z siedzibą
w Gdańsku, ul. Równa 19/21, 80 – 067 Gdańsk, zwany dalej „PORD”. Z administratorem można się
kontaktować poprzez adres email: pord@pord.pl lub tradycyjnie w formie pisemnej na adres siedziby
administratora.
Inspektor ochrony danych
W sprawach dotyczących danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym przez Dyrektora
PORD inspektorem ochrony danych, Kamilą Maciejewską, pod adresem: CORE Consulting sp. z o.o., ul.
Wyłom 16, 61-617 Poznań bądź za pośrednictwem adresu e-mail: iod@pord.pl.
Cel i podstawy przetwarzania
Dane przetwarzamy w celu zawarcia i realizacji umowy zlecenia, w celu rozliczeń podatkowych oraz
ubezpieczeń społecznych.
Pani/Pana dane przetwarzamy na następującej podstawie prawnej:
a. dane osobowe podane w związku z zawarciem umowy zlecenia przetwarzamy w celu realizacji
umowy, której Pani/Pan jest stroną (art. 6 ust.1 lit b RODO);
b. dane w zakresie rozliczeń podatkowych, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych oraz
opracowywania i prowadzenia dokumentacji zleceniobiorcy – te procesy realizujemy ponieważ taki
mamy obowiązek wynikający z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
c. dane osobowe wynikające z wykorzystania narzędzi monitoringu wizyjnego – z powołaniem na
interes publiczny, gdzie dążymy do zapewnienia bezpieczeństwa osobom i mieniu w naszym
Ośrodku (art. 6 ust. 1 lit e);
d. dane osobowe wynikające z monitoringu bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych –
z powołaniem na uzasadniony interes administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit f).
Odbiorcy danych osobowych lub kategoria odbiorców
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, które świadczą usługi na rzecz PORD, na
podstawie wiążących umów, związane z dostępem do danych osobowych. Są to:
a. Abell Iwona Kwidzińska, ul. M. Pelczara 14/2, 80-175 Gdańsk, podmiot świadczący usługi
polegające na stałej opiece serwisowej nad systemem informatycznym,
b. Akta Archiwa sp. z o. o., ul. Grunwaldzka 609, 80-337 Gdańsk, podmiot świadczący usługi w
zakresie niszczenia udokumentowanych informacji,
c. Rochowicz & Trzeciak Adwokaci Spółka Partnerska, ul. Świętojańska 45/18, 81-391 Gdynia,
podmiot świadczący usługi polegające na obsłudze prawnej PORD,
d. Penta Sp. z o. o., ul. Śląska 35-37, 81-310 Gdynia, podmiot utrzymujący oprogramowanie, z którego
korzystamy w ramach bieżącej działalności,
e. Poczta Polska – w związku z przesyłaną korespondencją.
Informacje o przekazywaniu danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Okres przechowywania danych
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane przez okres 10 lat od daty zakończenia współpracy (tak długi okres
przechowywania danych osób zatrudnionych jest obowiązkiem nałożonym na nas przez przepisy dot.
ubezpieczeń społecznych).

Prawa osób, których dane dotyczą
Posiada Pani/Pan prawo żądania:
a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
c. ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
d. usunięcia danych osobowych,
e. przeniesienia swoich danych do innego administratora.
Prawo do sprzeciwu
Odrębnie chcemy Panią/Pana poinformować, że posiada również Pani/Pan prawo do tzw. sprzeciwu
wobec przetwarzania danych osobowych.
Prawo do wniesienia skargi
Jeżeli uzna Pani/Pan, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych to ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o wymogu podania danych
Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy.
Profilowanie
Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

