KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z przepisem art. 13 ust. 1 i 2 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 (zwanego dalej RODO) informuje się, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Mikołów z siedzibą w Mikołowie, Rynek 16,
reprezentowany przez Burmistrza Miasta;
2) Administrator ustanowił inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować w sprawach ochrony
Pani/Pana danych i realizacji praw z tym związanych pisemnie na adres: Grzegorz Szymański – Inspektor
Ochrony Danych 43-190 Mikołów, Rynek 16, osobiście w p. 40a w Urzędzie Miasta Mikołów przy Rynek 16,
telefonicznie pod nr 32-324-84-22 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail grzegorz.szymanski@mikolow.eu;
3) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. c) i lit. e) RODO, co
oznacza, że Pani/Pana dane osobowe są Administratorowi niezbędne do realizacji obowiązku wykonania zadania
publicznego nałożonego na niego w przepisach ustawy o dostępie do informacji publicznej i dane te przetwarzane
będą w celu realizacji złożonego wniosku.
4) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom będącym dostawcami systemów
teleinformatycznych wykorzystywanych przez Administratora do przetwarzania danych w ramach zawartych z
nimi umów; Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane także podmiotom prowadzącym działalność
pocztową lub kurierską w ramach prowadzonej korespondencji.
5)

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą stanowiły podstawy do podejmowania decyzji w sposób
zautomatyzowany ani nie będą podlegały profilowaniu;

6)

Administrator Pani/Pana danych osobowych nie będzie ich przekazywał poza terytorium Polski i UE ani
organizacjom międzynarodowym w rozumieniu RODO;

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w przepisach nakładających na
Administratora obowiązek archiwizowania dokumentów urzędowych.
8) Posiada Pani/Pan:
 prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
 prawo do sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
 prawo do żądania usunięcia danych, które są przetwarzane niezgodnie z prawem albo nie są niezbędne dla
realizacji celu, o którym mowa w pkt 3 i celu obowiązkowego archiwizowania dokumentów urzędowych,
 prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (wstrzymania operacji na danych
stosownie do złożonego wniosku),
 prawo do żądania przeniesienia danych do innego administratora.
Zakres każdego z w/w praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać wynikają z przepisów z zakresu
ochrony danych osobowych (RODO i przepisów krajowych). To, z którego uprawnienia może Pan/Pani skorzystać
zależeć będzie w szczególności od podstawy prawnej i celu przetwarzania Pani/Pana danych i będzie przedmiotem
rozstrzygnięcia przez Administratora w ramach rozpatrywania ewentualnego wniosku o skorzystanie, z któregoś z
w/w praw.
9) W szczególnych sytuacjach może Pani/Pan wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
przez Administratora. W takiej sytuacji po rozpatrzeniu Pani/Pana wniosku Administrator nie będzie już mógł
przetwarzać danych objętych sprzeciwem, chyba że zostanie wykazane istnienie ważnych prawnie uzasadnionych
podstaw do przetwarzania tych danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Pani/Pana interesów,
praw i wolności lub zostanie wykazane istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
10) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy z zakresu ochrony danych osobowych;
11) Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych dla realizacji celu, o którym mowa w pkt 3 jest wymogiem
ustawowym (gdy przepisy wskazują jakie dane są niezbędne do realizacji przez Administratora danego zadania
publicznego) lub dobrowolne (w razie braku takich przepisów), przy czym konsekwencją niepodania przez
Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości zrealizowania celu, o którym mowa w pkt 3.

