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Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie
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 Osobowych określane jako „RODO”), które
wprowadza spójne zasady ochrony danych osobowych w
całej Unii Europejskiej.

Powyższe przepisy w sposób jednolity określają kiedy Pani/Pana dane osobowe mogą
być przetwarzane, jakie ma Pani/Pan prawa oraz jakie obowiązki ma Okręgowy Urząd
Miar w Gdańsku jako administrator Pani/Pana danych, a także zasady zabezpieczenia
tych danych osobowych.

W związku z nowymi standardami ochrony danych, przedstawiamy Państwu
najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Okręgowy
Urzędzie Miar w Gdańsku.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowy Urząd Miar w
Gdańsku, a w przypadkach, w których stroną umowy jest Dyrektor, jako
organ administracji publicznej- Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar  w
Gdańsku

Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez e-mail: oum@oum.gda.pl;
nr. tel. 58 52-45-300, 306;  adres korespondencyjny ul. Polanki 124 C,
80-308 Gdańsk,

 Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest poprzez e-
mail: iod@oum.gda.pl lub listownie na adres urzędu.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu :

mailto:iod@oum.gda.pl


-zawarcia i wykonania umowy/umów łączących Państwa z nami. Przetwarzanie
ich jest niezbędne do realizacji umowy /umów / art.6 ust.1 RODO.

Podstawą prawną przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO –
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba,
której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane
dotyczą, przed zawarciem umowy.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na
podstawie przepisów prawa, w zakresie i dla celów wynikających z tych
przepisów.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do
realizacji celów przetwarzania, nie krócej niż przez okres wskazany w
przepisach o archiwizacji – ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 164).

Przysługują Pani/Panu następujące prawa:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii – zgodnie z art.
15 RODO

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeżeli są błędne lub
nieaktualne – zgodnie z art. 16 RODO

prawo do ograniczenia przetwarzania danych – zgodnie z art. 18 RODO

W przypadku uzyskania informacji, że przetwarzanie w Okręgowym Urzędzie
Miar w Gdańsku Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych (RODO), ma Pani/Pan prawo do złożenia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza
Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji
międzynarodowych.

Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w
sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

W przypadku osobistego stawiennictwa w siedzibie Okręgowego Urzędu Miar w
Gdańsku  uprzejmie informuję, że obiekt objęty jest systemem monitoringu
wizyjnego. W związku z powyższym, prosimy o zapoznanie się z klauzulą umieszczoną
na tablicy informacyjnej w Punktach Obsługi Klienta lub na stronie www.oum.gda.pl
(zakładka Okręgowy  Urząd Miar w Gdańsku), dotyczącą przetwarzania danych
osobowych w związku ze stosowaniem monitoringu.

http://www.oum.gda.pl/

