OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH OBPON sp. z o.o. sp.k.
Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Przemyślu,
ul. Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl jako Administrator danych osobowych, dokłada wszelkich starań
celem wdrożenia odpowiedniej Polityki i procedur, które zapewniają zgodność naszej organizacji
z wytycznymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku 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 – RODO).
Wypełniając obowiązki nałożone na OBPON sp. z o.o. sp.k. nas art. 13 ust 1 i 2, art. 14 RODO, poniżej
prezentujemy treść klauzul informacyjnych, przewidzianych dla różnych sytuacji przetwarzania
Państwa danych osobowych:

I. Klauzula informacyjna dotycząca prowadzonych rozmów telefonicznych z Biurem
Obsługi Klienta:
Na podstawie 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych - RODO), niniejszym informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Przemyślu, ul. Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl.
2. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu
jakim jest udokumentowanie i potwierdzenie faktu odbycia rozmowy telefonicznej z naszymi pracownikami, jak również w celu zabezpieczenia przed ewentualnymi roszczeniami (art. 6 ust 1 lit f
RODO).
3. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne.
4. Dane będą przechowywane do 5 lat od momentu ich zarejestrowania.
5. Pani/Pana dane osobowe przekazywać będziemy do firm obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym oraz do podmiotów, które posiadają prawo do dostępu do danych na podstawie
przepisów prawa.
6. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

