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Klauzula informacyjna
Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w
związku z zatrudnieniem lub wykonywania usług jest Polski
Związek Niewidomych z siedzibą w Warszawie, 00–216, ul.
Konwiktorska 9 (dalej PZN).
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa
danych osobowych przez PZN można skontaktować się z nami
mailowo: daneosobowe@pzn.org.pl.
Państwa dane przetwarzane są:
W celu udzielenia porad oraz odpowiedzi na zapytania przesłane
przez Państwa do PZNu (podstawa art. 9 ust. 1 lit. d oraz statutowa
działalność PZN).
W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem
(podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
W celu udzielania porad oraz odpowiedzi na zapytania mogą być
zbierane następujące kategorie danych osobowych:
Podstawowe dane identyfikacyjne, dane członków rodziny, dane o
niepełnosprawności i chorobach, dane kontaktowe, miejsce pobytu.
W związku z przetwarzaniem danych w celach wymienionych w
pkt. 3, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane
następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
Polski Związek Niewidomych Instytut Tyflologiczny ZPCh – to jego
pracownicy zarządzają i pracują nad wieloma sprawami
administracyjno – organizacyjnymi związanymi z udzielaniem
porad.
Dostawcom usług zaopatrujących Instytut w rozwiązania
techniczne oraz zarządzanie naszą organizacją (w szczególności
dostawcom usług informatycznych, dostawcom pocztowym).
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• Dostawcom usług prawnych i doradczych oraz księgowoadministracyjnych.
• Podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie
obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście
tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę
prawną.
6. Państwa dane będą przechowywane przez okres:
• Państwa dane pozyskane w związku z udzieleniem porady
przechowujemy do końca okresu przedawnienia potencjalnych
roszczeń, z zachowaniem okresów wynikających z przepisów
podatkowych oraz rachunkowych.
7. W związku z przetwarzaniem przez PZN danych osobowych
przysługuje Państwu prawo do:
• dostępu do danych,
• sprostowania danych,
• usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
• sprzeciwu wobec przetwarzania danych
• przenoszenia danych.
8. Aby skorzystać z któregokolwiek z powyższych uprawnień – należy
skontaktować się z PZN telefonicznie, poprzez stronę internetową,
e-mailem lub osobiście w siedzibie PZN.
9. Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony
danych osobowych (tj. PUODO - Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych).
10. Podanie danych jest dobrowolne. W przypadku nie podania danych
osobowych możemy odmówić odpowiedzi na Państwa pytania.
11. Państwa dane nie są przetwarzane w sposób automatyczny,
poprzez tzw. profilowanie.
12. Państwa dane nie są przekazywane do Państwa trzeciego
będącego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

