Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
1
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie
w związku z zawarciem umowy zlecenia, umowy o dzieło oraz innych umów cywilnoprawnych)
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Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta
Zgorzelec
Siedziba: 59-900 Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, email:
urzad@zgorzelec.com Tel. 757756604, 757752350, 757752082
Burmistrz Miasta Zgorzelec wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym
można kontaktować się telefonicznie pod nr telefonu 757759914, poprzez
email j.kuziora@zgorzelec.com lub pisemnie na adres Administratora.
Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania
z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Pani / Pana dane mogą być przetwarzane w celu realizacji umowy, której
Pani/Pan jest stroną.
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe aby zrealizować zawartą
umowę. Pani/Pana dane osobowe przekazywane będą wyłącznie podmiotom
upoważnionym z mocy prawa.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar
Gospodarczy.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji
prowadzonej przez Urząd Miasta Zgorzelec w formie papierowej
i elektronicznej na podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez
okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych wyżej, lecz nie
krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu, prawo żądania ich sprostowania, prawo
do usunięcia danych po okresie gdy dane nie są już niezbędne do celów,
w których zostały zebrane, prawo wniesienia sprzeciwu.
W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Pani/Pana danych
osobowych, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego sie ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
Bezpośrednio od osoby z którą będzie zawarta umowa.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją
niepodania danych osobowych wymaganych przez Administratora jest brak
możliwości zawarcia i wykonania umowy.
Pani/Pana dane nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania
danych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, nie
będą też podlegać profilowaniu.

Treść klauzuli informacyjnej wynika z realizacji obowiązku informacyjnego zawartego w 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).

