Pomoc w ramach telefonu wsparcia jest udzielana bezpłatnie i anonimowo.
Wszystkie informacje, w tym dane osobowe, podane dobrowolnie przez
dzwoniącego podczas rozmowy telefonicznej zostaną zachowane w tajemnicy.
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z TELEFONU WSPARCIA
Zgodnie z art. 13 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, informujemy że:
Administrator danych:
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w
jakim celu, i jakim sposobem, jest Wójt Gminy Puck, którego dane kontaktowe są następujące:
 adres korespondencyjny: ul. 10 Lutego 29,84 – 100 Puck
 nr telefonu (58) 673-20-96
 adres e-mail: urzad@gmina.puck.pl
 elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP - /ugpuck/skrytka
Inspektor ochrony danych
We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, ma Pani/Pan prawo kontaktować się
z naszym inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@gmina.puck.pl lub pisemnie na adres
siedziby administratora.
Cel przetwarzania:
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu doraźnej pomocy osobie poszukującej wsparcia.
Podstawa przetwarzania danych:
Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie art. 6, ust. 1, lit. a) czyli zgody i lit. d) RODO co
oznacza, że przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby której dane dotyczą, lub
innej osoby fizycznej.
Dobrowolne podanie danych jest wyrażeniem przez Panią/Pana zgody poprzez wyraźne działanie
potwierdzające (czyli kontakt telefoniczny), przyzwalające na przetwarzanie danych osobowych.
Okres przechowywania danych:
Pani/Pana dane będą przetwarzane przez osobę udzielającą wsparcia przez okres realizacji pomocy.
Odbiorcy danych:
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie uprawnionym organom, w sytuacji gdy zajdzie
konieczność wymagająca ich interwencji na mocy obowiązujących przepisów.
Prawa osób:
Ma Pani/Pan prawo do ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii,
sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl ).
Ponadto ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofać się ze zgody można w
formie wysłania żądania na nasz adres e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania zgody na
przetwarzanie danych, będzie brak możliwości udzielenia wsparcia.

