INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
W przypadku podania numer kodu pocztowego adresu zamieszkania i/lub adresu poczty elektronicznej wyraża
Pan/Pani zgodę na przetwarzanie w/w danych osobowych w celu badania struktury sprzedaży abonamentu
miesięcznego / rocznego w strefie płatnego parkowania w Szczecinie.
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (RODO), informujemy, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Zarządu Spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp.
z o.o. z siedzibą przy ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: +48 91 4216336;
adresu e-mail: sekretariat@niol.szczecin.pl
Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO tj. na podstawie zgody.
W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z Inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail:
iod@niol.szczecin.pl, za pomocą telefonu: +48 601155770 lub pod adresem wskazanym w pkt. 1. Z inspektorem
ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane oraz archiwizowane w formie papierowej przez okres 12 miesięcy.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:






prawo wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych: w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są
przetwarzane na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych
w dowolnym momencie,
prawo do usunięcia danych,
prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych korzystając z ww.
danych kontaktowych.
Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe są przekazywane innym odbiorcom wyłącznie
na podstawie przepisów prawa, bądź stosownie do wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
W ramach systemu teleinformatycznego Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
Nie będą podejmowane decyzje opierające się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Pana/Pani
danych, w tym profilowaniu. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pana/Pani zdaniem, przetwarzanie
Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO:
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

