OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

I. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U.2016.922
t.j. z dnia 2016.06.28) Administratorem danych osobowych jest Wytwórnia Filmów Oświatowych
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Siedziba: ul. Kilińskiego 210, 93-106 Łódź.

Przetwarzanie danych osobowych w Spółce odbywa się w następujących celach:
1. Zatrudnienia w Spółce, świadczenia usług na podstawie umów cywilno-prawnych, prowadzenia
zamówień publicznych, a także dotyczących osób uczących się, odbywających praktyki, staże i
uczestniczących w zajęciach edukacyjnych.
2. Wystawienia faktur, rachunków i prowadzenia sprawozdawczości finansowej.
3. Drobnych spraw życia codziennego.
4. Prowadzenia ewidencji wynikających z przepisów prawa.
5. Prowadzenia produkcji i dystrybucji filmów zgodnie z przepisami prawa w szczególności ustawy o
kinematografii (Dz.U.2016.438 t.j. z dnia 2016.04.01) i ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U.2017.880 t.j. z dnia 2017.05.05).

Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń jest
obowiązkowe, w pozostałym jest dobrowolne.

Każdemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

II. ZASADY REALIZACJI OBOWIĄZKU INFORMOWANIA O DANYCH OSOBOWYCH

Każdej osobie przysługuje prawo do informacji i kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą,
zawartych w zbiorach danych przetwarzanych przez administratora danych osobowych.

Art. 33 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych nakłada na administratora
danych osobowych obowiązek udzielenia, na wniosek osoby, której dane dotyczą, informacji o

przysługujących jej prawach oraz udzielenia, odnośnie jej danych osobowych, informacji o których
mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 - 5a, tj.:
1. Czy taki zbiór istnieje?
2. Uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze.
3. Uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące, oraz podania w
powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych.
4. Uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące, chyba że administrator
danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub
zachowania tajemnicy zawodowej.
5. Uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach
lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.

W celu uzyskania w/w informacji osoba zainteresowana powinna wystąpić do administratora danych
osobowych z wnioskiem. Administrator danych osobowych udziela informacji w terminie 30 dni. Jeśli
osoba o to wnioskuje, informacji udziela się na piśmie.

Administrator może odmówić udzielenia informacji, wyłącznie wtedy, gdy spowodowałoby to:
1. Ujawnienie wiadomości zawierających informacje niejawne.
2. Zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, życia i zdrowia ludzi lub bezpieczeństwa i
porządku publicznego.
3. Zagrożenie dla podstawowego interesu gospodarczego lub finansowego państwa.
4. Istotne naruszenie dóbr osobistych osób, których dane dotyczą, lub innych osób.

