Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z Rozporządzeniem 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), zwanym dalej „RODO” informujemy,
że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Urząd Miejski w Dobrym Mieście,
ul. Warszawska 14, 11-040 Dobre Miasto; tel. +48 (89) 616 13 14, e-mail:
urzad.miasta@dobremiasto.com.pl)

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iodum@dobremiasto.com.pl lub Urząd Miejski
w Dobrym Mieście, ul. Warszawska 14, 11-040 Dobre Miasto.
3. Celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Dobrym
Mieście jest realizacja zadań publicznych o charakterze gminnym, zadań zleconych z
zakresu administracji rządowej oraz zadań powierzonych na podstawie zawartych
umów i porozumień. Oznacza to, że przetwarzanie Pana/Pani jest ściśle związane z
wykonywaniem zadań publicznych, wynikających z przepisów prawa, w szczególności
z ustawy o samorządzie gminnym oraz szeregu ustaw nakładających na Administratora
obowiązki i zadania, których realizacja wymaga przetwarzania danych osobowych.
4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie osoby upoważnione przez
Administratora, podmioty publiczne, podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie właściwych przepisów prawa lub podpisanych umów
powierzenia przetwarzania danych osobowych. Pana/Pani dane osobowe mogą być
ujawniane podmiotom realizującym zadania na rzecz Administratora takim, jak:
operatorzy pocztowi w celu zapewnienia dostarczania korespondencji, banki w celu
realizacji usługi przelewów, dostawcy systemów informatycznych wyłącznie w celu
zapewnienia zgodnego z prawem i bezpiecznego przetwarzania danych osobowych.

5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu,
dla którego zostały zebrane, lecz nie krócej niż przez okres wymagany przepisami
prawa w tym przepisami dotyczącymi archiwizacji.
6. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przysługują Panu/Pani
następujące prawa:
1) prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
2) prawo do przenoszenia danych w zakresie, w jakim są one przetwarzane w
systemach informatycznych na podstawie udzielonej zgody lub w celu zawarcia,
wykonania i realizacji umowy,
3) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w sytuacjach, gdy dane
osobowe przetwarzane są w celu zadania realizowanego w interesie publicznym lub
w ramach sprawowania władzy publicznej lub przetwarzanie jest niezbędne do
celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora,
4) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych - w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, przysługuje
Panu/Pani prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma
wpływu na zgodność z prawem czynności przewarzania, których dokonano przed jej
cofnięciem.
8. W przypadku, gdy podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem
ustawowym lub umownym albo warunkiem zawarcia umowy, jest Pan/Pani
zobowiązany do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak
możliwości rozpatrzenia i załatwienia wniosku (sprawy).

9. Pana/Pani

dane osobowe

nie będą podlegały zautomatyzowanym

podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

procesom

