SZANOWNI KLIENCI OKRĘGOWEGO URZĘDU MIAR
W WARSZAWIE
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (RODO)
informuję, że:
1) administratorem Danych Osobowych podanych przez Panią / Pana danych jest Okręgowy Urząd
Miar w Warszawie przy ul. Elektoralnej 4/6 00-139; dane kontaktowe: 22 581 91 31,
oum.warszawa@poczta.gum.gov.pl
2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Marcin Polit, iod.oum.warszawa@poczta.gum.gov.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
 realizacji ustawowych zadań administratora na podstawie art.. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 realizacji zadań w interesie publicznym lub w sprawach sprawowania władzy publicznej powierzonej
administratorowi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,
w tym ustawy Prawo o miarach, ustawy o towarach paczkowanych, ustawy o tachografach, ustawa
o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz podczas działalności laboratoryjnej wykonywanej
w ramach udzielonej akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji.
Pani / Pana dane osobowe oraz wszystkie informacje uzyskane lub wytwarzane podczas realizacji
ustaleń z Panią / Panem, uznawane są za informacje zastrzeżone i poufne, które są chronione.
Informacje te nie będą udostępniane: innym podmiotom, do państwa trzeciego poza UE ani organizacji
międzynarodowej, z wyjątkiem przypadków określonych obowiązującym prawem.
Realizacja ustaleń z Panią / Panem przeprowadzona będzie w sposób rzetelny
z zachowaniem obiektywności, bez negatywnego nastawienia i uprzedzeń, zachowując wyważone
podejście, nie ulegając presji komercyjnej, finansowej i żadnej innej zagrażającej bezstronności.
Dane Podmiotu danych przechowywane będą do momentu sprzeciwu lub do momentu określonego
przez obowiązujące prawo lub procedury wewnętrzne.
Przysługuje Pani / Panu prawo do:
 dostępu do swoich danych,
 sprostowania swoich danych,
 przeniesienia swoich danych,
 usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w każdym
czasie, z przyczyn związanych z Pana /Pani szczególną sytuacją, o ile dane przetwarzane są w związku
z realizacją uzasadnionego interesu Administratora lub dla celów marketingowych.
Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest w zależności od celu przetwarzania:
 obowiązkowe, w związku z wymogiem ustawowym:
 dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych może uniemożliwić realizację obowiązku
Administratora.
Pani / Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

