Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych
w Regionalnym Ośrodku Adopcyjnym w Łodzi
Zgodnie z art. 13 oraz 14 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 informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego
w Łodzi z siedzibą w Łodzi 91-420 Łódź, ul. Północna 27/29.
1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych : Beata Kwaśniak, tel. 426302550 w. 235, e-mail:
roa@lodzkie.pl
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
 realizacji przez Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi (zwany dalej ROA) obowiązków
związanych
z wykonywaniem przez Dyrektora ROA czynności w sprawach z zakresu prawa pracy
za jednostkę, która jest Pani/Pana pracodawcą wynikających z Pani/Pana zatrudnienia, w celu
rekrutacji,
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:
 ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,
 ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
a w przypadku doprecyzowania w aktach wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustaw obowiązków
pracodawcy również w związku z przepisami tych aktów.
3. Kategoriami odbiorców Pani/Pana danych osobowych są:
 organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa (m.in. organy
kontroli, Sąd, itp.)
 wnioskujący o udzielenie informacji publicznej lub informacji sektora publicznego w celu ponownego
wykorzystania wyłącznie w zakresie i przedmiocie w jakim obowiązek udzielenia takiej informacji
przewidują właściwe przepisy prawa.
4. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres wskazany w „Jednolitym rzeczowym wykazie akt
Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi” stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 12/2013
Dyrektora ROA w Łodzi z dnia 3 października 2013 w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej,
jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz organizacji i zakresu działania składnicy akt.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, sporządzania ich kopii oraz
prawo ich sprostowania, jeżeli są niezgodne ze stanem rzeczywistym.
7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Podanie danych jest wymogiem ustawowym, niepodanie danych skutkuje nienawiązaniem stosunku pracy.
9. Administrator w związku z wykonywaniem obowiązków związanych z realizowaniem przez Dyrektora
ROA w Łodzi czynności w sprawach z zakresu prawa pracy za jednostkę, która jest Pani/Pana
pracodawcą może pozyskiwać Pani/Pana dane w zakresie informacji czy Pani/Pan figuruje w Krajowym
Rejestrze Karnym prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz w rejestrze prowadzonym przez
Główną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych od podmiotów
uprawnionych.

