Klauzula informacyjna w związku z monitorowaniem rozprzestrzeniania SARS-Cov-2

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) - dalej: RODO, Domar S.A. Wielkopolska Spółka Handlowo Usługowa
informuje:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Domar S.A. Wielkopolska Spółka
Handlowo Usługowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 35/37
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z inspektorem
ochrony danych poprzez adres e-mail odo@domar.com.pl lub telefonicznie pod
numerem telefonu 61 66 45 200
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeciwdziałania, zwalczania,
a w szczególności zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID -19 oraz
innych chorób zakaźnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e oraz art. 9 ust. 2 lit. i
RODO w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r.
poz. 374, z późn. zm.).
4. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowych.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które
uprawnione są do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa (np. m.in. Policja,
Prokuratura, Sąd, organy kontrolne)
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów
przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów
prawa.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich
kopii oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a
także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Każde z tych żądań
będzie przez administratora rozpatrzone zgodnie z przepisami RODO.
8. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
o ochronie tych danych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych
jest obowiązkowe. Bez ich podania nie będzie możliwa realizacja celu przetwarzania.

Zarząd Domar S.A.

