Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe.
Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.
I. Administrator danych osobowych
Powiat Prudnicki z siedzibą: ul. Kościuszki 76, 48 – 200 Prudnik jest Administratorem
Pani/Pana danych osobowych.
II. Inspektor Ochrony Danych
Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować
w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw poprzez następujące
dane kontaktowe: INSPEKTOR OCHRONY DANYCH TOMASZ DRAGAN, e-mail:
iod@powiatprudnicki.pl; telefon: +48 733508806; lub pisemnie na adres naszej siedziby,
wskazany w pkt I.
III. Cele i podstawy przetwarzania
• w celu realizacji zadań służby BHP określonych w Kodeksie pracy, Rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U.
Nr 109, poz. 704 z późn. zm.), Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca
2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz.
1860), Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
(Dz. U. Nr 6,poz. 69), Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z późn. zm.), ustawie Prawo budowlane.
IV. Kategorie danych, które przetwarzamy
Będziemy przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych:
Podstawowe dane identyfikacyjne
Czynności służbowe
Umowy oraz ugody
Zezwolenia
Szczegóły osobiste
Opis wyglądu
Dane dotyczące podroży oraz przemieszczania się
Kontakty z innymi
Incydenty oraz wypadki
Wyróżnienia
Dane dotyczące zamieszkania
Dane dotyczące zdrowia fizycznego
Dane dotyczące zdrowia psychicznego
Dane dotyczące ryzykownych sytuacji oraz zachowań
Edukacja i szkolenia
Zawód i zatrudnienie
Aktualne zatrudnienie
Zakończenie pracy
Kariera
Nieobecności oraz przestrzeganie porządku pracy
Medycyna pracy
Organizacja pracy
Ocena
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Szkolenie na stanowisko
Dane uwierzytelniające, poziomy uprawnień
Wizerunek
Obszary monitoringu wizyjnego
Nagrania dźwięku

V. Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
Podmioty uprawnione (określone przepisami prawa) i podmioty, z których korzystamy przy
ich przetwarzaniu.
VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.
VII. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane przechowujemy prze okres zgodny z przepisami prawa, na podstawie których
realizowane są zadania.
.
VIII. Pani/Pana prawa:
Przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
c) prawo do usunięcia danych
Jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali dane, może
Pani/Pan zażądać, abyśmy je usunęli.
d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem, można
złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub
innego właściwego organu nadzorczego
f) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
W każdej chwili ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych
osobowych, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie
będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.
IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Pani/Pana danych jest wymogiem wynikającym z: Kodeksu pracy,
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa
i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Gospodarki
i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych
szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6,poz. 69), Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków,
innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z późn. zm.), ustawy Prawo
budowlane.
X. Informacja o źródle danych
Pani/Pana dane mogą być pozyskane z innych źródeł np. KRS, inne organy i jednostki.
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