Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie
w związku z zawarciem umowy zlecenia, umowy o dzieło oraz innych umów cywilnoprawnych)
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.eu, tel.
75 77 59 900.
Burmistrz Miasta Zgorzelec wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można
kontaktować się telefonicznie pod nr telefonu 75 77 59 900, wew. 0192 poprzez
email iodo@zgorzelec.eu
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 będą przetwarzane w celu realizacji umowy, której Pani/Pan
jest stroną. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6, ust. 1,
lit. b RODO.
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom
uprawnionym. Dane Zleceniobiorcy, tj. nazwa firmy, a w przypadku osoby fizycznej imię
i nazwisko zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na
platformie zakupowej Urzędu Miasta Zgorzelec (platformazakupowa.pl/pn/zgorzelec)

DANE KONTAKTOWE
INSPEKTORA OCHRONY
DANYCH

CELE PRZETWARZANIA I
PODSTAWA PRAWNA
ODBIORCY DANYCH

PRZEKAZANIE DANYCH
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PAŃSTWA TRZECIEGO LUB
ORGANIZACJI
MIĘDZYNARODOWEJ
OKRES PRZECHOWYWANIA
DANYCH

PRAWA PODMIOTÓW
DANYCH

PRAWO WNIESIENIA
SKARGI DO ORGANU
NADZORCZEGO
INFORMACJA
O DOWOLNOŚCI LUB
OBOWIĄZKU PODANIA
DANYCH
INFORMACJA
O PROFILOWANIU ORAZ
ZAUTOMATYZOWANYM
PODEJMOWANIU DECYZJI

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, nie krócej niż 10 lat.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do cofnięcia zgody
na przetwarzanie danych osobowych podanych dobrowolnie w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem, w granicach określonych w przepisach prawa.
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 z siedzibą
w Warszawie, ul.Stawki 2.
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.

