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Podane we wniosku dane osobowe
Przetwarzane będą przez Areszt śledczy w Białymstoku
ul.
Kopernika 2!, kod. 1"5,377, e-mail:
bialystok@;w;;Jb.
tel,
85
ząź
9§
ń
2I,
których
administratorem jest Dyrektor Aresztu
_Sr.a.,.so ;Biffi;toku, Dane kontaktowe inspektora
ochrony danych, e-mail: iod as
bialvstokc,sw,gov,pl, tel 85 źąirc 21, wew.2oI7
Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie
art. 6 ust 1 lit. a, b, c, f Rozporządzenia
Parlamentu EuroPejskiego i Rady (U'E)'2016/679
z dnia 27 kwietnia 20].6 roku
w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego
PrzePłYwu takich danYch oraz uchylenia dyrektywy
Óv+el*u (RoDo), na potrzeby oraz w
realizacji otrzYmania dofinansowania
celu
do świadcień'ro.j.l.v.i-, Funduszu
§ocjalnego Emerytów i
Rencistów służbywięziennej oraz
'oru,
członków ich ,.oarin
prrylęcia zgłoszenia, dokonania
niezbędnYch rozliczeń, koordYnacji
działań progr..nory.i *ypocrynku ora.
innych form
dzia ła nościre k reacyjn ej i ku ltu ra
lno-oświatowej
odbiorcami danYch osobowYch będą wyłącznie
podmioty uprawnione do uzyskania
danych
osobowYch na Podstawie
PrzePisów piu*u or., podmioty uczestniczące w
realizacji
usług,
Dane
Przetwarzane będą do celów Przy8otowania, jak
też realizacji wypoczynku oraz innych
dzialalnoŚci rekreacYjnej i kulturalnÓ-oświatowe
j przez okres organizacji świadczenia przez form
w/w
PodmiotY oraz lnne, a W szczególności firmy"ubezpiu.i*iorn.,
podmioty świadcząceusługi
a takŻe inne, o ile Przekazanie danych
;ur, ni.rlęane w celu prawidłowej realizacji
i;|'r".§
l

Dane przetwarzane w związku z dochodzeniem
ewentualnych roszczeń będą przetwarzane
Przez 3 lata od zakończenia formy wypoczynku
lub innych form działalnojci rełreacy.lnej
i
kulturalno-oŚwiatowej, Natomiast dane przetwarzane
dla celów rozliczeń będą przetwarzane przez
okres 5lat od zakończenia roku obrotowego,
w którym wystawiono ostatnidokument
księgowy,
Posiada Pani/Pan Prawo dostępu do
swoich danych osoJowych, prawo
dostępu do treści
swoich danYch iich sProstowania,
usunięcia, ograniczenia pri.irurrunia,
prawo do przenoszenia
danYch' Prawo do wniesienia sPrzeciwu
wobec przetwarzania oraz prawo
do cofnięcia zgody (w
przypadku jej wyrazenia) w
dowolnym
bez
wpływu
na
zgodnośćz prawem
,momencie
Przetwarzania, Ma takŻe Prawo wniesienia skargido
prezesaurręau ochrony
Danych Osobowych,
gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych
osobońych n.rurza pr.pirv RoDo. podanie
danych w
zakresie wskazanYm jest dobrowolne,
ale niezbędne w celu zaiwalifikowania
uczestnika
irealizacji
danej formy wypoczynku. oŚwiadczam
ponadto, że zgodę na administrowanie
iprzetwarzanie
moich danych osobowych wyrażam
dobrowolnie,
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Czytelny podpis

