INFORMAVIMO PRIEVOLĖ
(bendroji, skelbtina tinklalapyje)
Vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2016/679
dėl
fizinių
asmenų
apsaugos
tvarkant
asmens
duomenis
ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis
duomenų apsaugos reglamentas), ES OL L 119, 2016-05-044, toliau – BDAR, 13 straipsnio 1-2
dalimis, pranešu, kad:
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Jūsų asmens duomenų valdytojas yra „BLACHPROFIL 2 SP. Z O.O.“, kurios buveinė yra
Krokuvoje (30-527), ul. Nadwiślańska 11/139, veiklos vykdomo vietos:
 Grojec, ul. Grojecka 39, 32-566 Alwernia;
 Dąbrowa Górnicza (41-303), ul. Budowlanych 10.
Valdytojas paskyrė duomenų apsaugos pareigūnę – Wiolettą Kaczmarek, su kuria galima
susisiekti e. paštu inspektor@bp2.pl.
Į duomenų apsaugos pareigūnę galima kreiptis visais su asmens duomenų tvarkymu ir su
duomenų tvarkymu susijusių teisių įgyvendinimo klausimais.
Jūsų duomenys tvarkomi vadovaujantis:
 BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktu, t. y. duomenų subjekto sutikimu tvarkyti duomenis
vienam ar daugiau konkrečių tikslų;
 BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktu, kad būtų įgyvendinta sutartis, kurios šalis yra
duomenų subjektas;
 BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktu, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė
prievolė.
Jūsų asmens duomenų gavėjai yra tik subjektai, kuriems teisės aktais suteikiama teisė
gauti asmens duomenis, ir su „BLACHPROFIL 2 SP. Z O.O.“, bendradarbiaujantys arba subjektai,
kurie pagal atitinkamas pavedimo sutartis tvarko duomenis Valdytojo vardu.
Jūsų
asmens
duomenys
saugomi
laikotarpį,
kuris
būtinas
3 punkte minėtiems tvarkymo tikslams įgyvendinti, vėliau – laikotarpį, kuris pagal 1983 m.
liepos 14 d. Nacionalinių archyvų išteklių ir archyvų įstatymą (OL, 1983 m., Nr. 38-173 ir vėlesni
pakeitimai) būtinas archyvavimo tikslui įgyvendinti.
Jūs turite teisę:
 susipažinti su savo asmens duomenimis pagal BDAR 15 straipsnį;
 ištaisyti duomenis pagal BDAR 16 straipsnį;
 ištrinti duomenis pagal BDAR 17 straipsnį;
 apriboti tvarkymą pagal BDAR 18 straipsnį;
 nesutikti pagal BDAR 21 straipsnį;
 perkelti duomenis pagal BDAR 20 straipsnį.
Jeigu asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktu, Jūsų
turite teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo
duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.
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Jūsų turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, t. y. Asmens duomenų apsaugos
tarnybos, kurios buveinė yra Varšuvoje (00-193), ul. Stawki 2, vadovui, jeigu manote, kad
duomenys tvarkymas pažeidžia asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų
nuostatas.
Jūs privalote pateikti asmens duomenis, kai asmens duomenys tvarkomi remiantis teisės aktų
nuostatomis ar šalių sudaryta sutartimi. Jeigu asmens duomenys tvarkomi remiantis sutikimu,
Jūs savo duomenis teikiate laisva valia.

