KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 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 (dalej: RODO) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Syndyk Masy Upadłości Twoja Spółdzielcza Kasa
Oszczędnościowo-Kredytowa w upadłości z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu. Dane kontaktowe: ul. Szkolna 15, 47225 Kędzierzyn-Koźle, nr tel.: 801 311 011.
2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail:
iod@twojaskok.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji niniejszego zgłoszenia (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na
podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, jak również w wykonywaniu przez administratora danych
obowiązków ustawowych związanych z prowadzonym w interesie publicznym postępowaniu upadłościowym
Twojej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Pożyczkowej w upadłości (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) .
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być inne podmioty przetwarzające dane w imieniu
Administratora, w szczególności mogą to być podmioty świadczące na rzecz SKOK usługi np. informatyczne,
windykacyjne, prawne, księgowe i inne usługi pomocnicze. Dodatkowo odbiorcami danych mogą być także sądy
i organy administracji państwowej oraz instytucje uprawnione do dostępu do danych na podstawie przepisów
prawa, takie jak np. Urząd Skarbowy.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres uzależniony od celu ich
przetwarzania. Oznacza to, że dane będą przetwarzane przez okres do czasu udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie,
a po tym okresie – do czasu upływu terminu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych ze sposobem
załatwienia Pani/Pana sprawy.
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych kiedy jest to możliwe,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.
8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Nie jest Pani/Pani zobowiązana/y do ich
podania.
W przypadku ich niepodania Administrator może nie być w stanie udzielić odpowiedzi na Pani/Pana zgłoszenie.
9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

