OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI / DOKUMENT
BIULETYN
Pracownik Agencji odpowiedzialny za przetwarzanie danych
osobowych
Andrew SMITH (information(at)osha.europa.eu)

Cel
Dane są przechowywane w celu przesyłania comiesięcznego biuletynu EU-OSHA,
a czasami także ankiety, za pomocą której Agencja uzyskuje informacje zwrotne
dotyczące wyników realizacji swojego rocznego planu zarządzania i wieloletniego
programu strategicznego.

Podstawa prawna
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/126 z dnia 16
stycznia 2019 r. ustanawiające Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w
Pracy (EU-OSHA).

Rodzaj przetwarzanych danych
Adres e-mail.

Legalność przetwarzania danych
Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 5 ust. 1 lit. a) i d)
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23
października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy, biura i agencje Unii
oraz swobodnego przepływu takich danych (zwanego dalej rozporządzeniem).

Odbiorcy danych
Dostęp do danych osobowych przyznaje się na podstawie roli i zakresu
odpowiedzialności zaangażowanych podmiotów (zasada ograniczonego dostępu):
- należycie wyznaczonym pracownikom EU-OSHA,
- zewnętrznym dostawcom hostującym i obsługującym serwer EU-OSHA.

Prawa osób, których dane dotyczą
Osoby, których dane dotyczą, mają prawo zwrócić się do administratora danych
o dostęp do danych osobowych, ich sprostowanie lub usunięcie bądź o
ograniczenie przetwarzania danych ich dotyczących; w stosownych przypadkach
mają też prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych bądź
prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie to nie
wpływa na legalność przetwarzania danych na podstawie zgody obowiązującej
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przed wycofaniem (art. 17, 18, 19, 20, 22, 23 i 24 rozporządzenia). Wszelkie
wnioski o wykonanie jednego z tych praw należy kierować e-mailem na adres
information(at)osha.europa.eu, do pracownika Agencji, któremu powierzono
operacje przetwarzania opisane w niniejszym oświadczeniu o ochronie
prywatności, z podaniem w temacie wiadomości słów „ochrona danych”.
Prawa osób, których dane dotyczą, mogą być ograniczone jedynie w przypadkach
przewidzianych w art. 25 rozporządzenia.

Informacje o okresie przechowywania danych
Z subskrypcji biuletynu EU-OSHA można zrezygnować w dowolnej chwili, klikając
na link znajdujący się na końcu każdego wydania biuletynu.

Środki bezpieczeństwa
Przekazane adresy e-mail są przechowywane w naszym systemie zarządzania
relacjami z klientem na serwerach zlokalizowanych w UE. Stosujemy
odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed
nieupoważnionym dostępem, nieupoważnioną zmianą, ujawnieniem lub
zniszczeniem. Do środków tych należą wewnętrzne kontrole zebranych przez nas
danych, procedury przechowywania i przetwarzania oraz środki bezpieczeństwa,
w tym odpowiednie szyfrowanie komunikacji i fizyczne środki bezpieczeństwa
mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem do systemów, w
których przechowuje się dane osobowe.

Wniosek o udzielenie informacji
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania swoich danych
osobowych, osoby, których dane dotyczą, mogą przesłać wniosek do inspektora
ochrony danych EU-OSHA na adres: dpo(at)osha.europa.eu.

Skarga do EIOD
Osoby, których dane dotyczą, są uprawnione do wniesienia odwołania do
Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (http://www.edps.europa.eu ), jeżeli
uznają, że przetwarzanie danych odbyło się niezgodnie z rozporządzeniem.

Data rozpoczęcia przetwarzania danych
Przetwarzanie danych rozpoczyna się z chwilą zasubskrybowania biuletynu
Agencji.
Ostatnia aktualizacja oświadczenia o ochronie prywatności: 5.08.2019 godz. 10:04:28
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