Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, przetwarzanie
w związku z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania
Administracyjnego
TOŻSAMOŚĆ
ADMINISTRATORA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta
Zgorzelec, reprezentowany przez Burmistrza Miasta Zgorzelec.

DANE KONTAKTOWE
ADMINISTRATORA

Siedziba: 59-900 Zgorzelec, ul. Domańskiego 7,
email:urzad@zgorzelec.com, Tel.757756604, 757752350, 757752082
Administrator 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 będą
przetwarzane w celu Pani/Pana dane osobowe
przetwarzane będą w celu wykonania zadań wynikających
z
przepisów Działu VIII Skargi i wnioski ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego , tj: w celu realizacji procesu
przyjmowania i koordynowania rozpatrywania skarg i wniosków wpływających
do Urzędu Miejskiego Wrocławia.

DANE KONTAKTOWE
INSPEKTORA
OCHRONY DANYCH

CELE
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PRZEKAZANIE
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PRZECHOWYWANIA
DANYCH

PRAWA PODMIOTÓW
DANYCH

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych gromadzonych w dokumentacji
jest wymogiem ustawowym.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.

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, tj. 5 lat.
Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych,
ich sprostowania, przenoszenia danych oraz usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania. Prawo do przenoszenia danych oraz żądania usunięcia danych
przysługuje w zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na
podstawie wyrażonej zgody. Przysługuje Pani / Panu prawo do cofnięcia
wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

PRAWO WNIESIENIA
SKARGI DO ORGANU
NADZORCZEGO

W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu danych osobowych,
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

ŹRÓDŁO
POCHODZENIA
DANYCH OSOBOWYCH
INFORMACJA O
DOWOLNOŚCI LUB
OBOWIĄZKU PODANIA
DANYCH

Bezpośrednio od osoby, której dotyczą dane.

INFORMACJA

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie opisanym w
formularzu danych osobowych radnego jest niezbędne, aby zrealizować
obowiązki nałożone ustawą o samorządzie gminnym. Podanie innych danych
jest dobrowolne.
Pani/Pana dane nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania

O PROFILOWANIU
ORAZ
ZAUTOMATYZOWANYM
PODEJMOWANIU
DECYZJI

danych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, nie
będą też podlegać profilowaniu.

