Przetwarzanie danych osobowych

Mikołów, dnia …………………………

KLAUZULA INFORMACYJNA
stosowana w przypadku pozyskania danych od osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2
oraz zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 klauzula informacyjna stosowana w przypadku pozyskiwania danych
osobowych przez administratora w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą - na podstawie
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)
informuje się, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Mikołowa z siedzibą w Mikołowie
Rynek 16,
2. Burmistrz Mikołowa wyznaczył 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 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. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą celem prowadzenia postępowań podatkowych, co zgodnie
z art. 6 ust. 1 pkt c w/w rozporządzenia, „…jest niezbędne do wypełnienia obowiązków określonych
w przepisach prawa…” wynikającego przepisów szczególnych, tj. ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja
podatkowa, ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy z dnia 15.11.1984 r.
o podatku rolnym, ustawy z dnia 30.10.2002 r. o podatku leśnym, Rozporządzenie Ministra Finansów
z dnia 18.12.2015 r. w sprawie wysokości opłaty za sporządzenie kopii oraz odpisów dokumentów.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą strony prowadzonych postępowań podatkowych
i operator pocztowy.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących
archiwizacji, czyli przez okres 10 lat.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (zgodnie z art. 15 rozporządzenia), prawo ich
sprostowania (zgodnie z art. 16 rozporządzenia) oraz prawo ograniczenia ich przetwarzania (pod
warunkiem że wykaże Pani/Pan jedną z podstaw prawnych zawartych w art. 18 ust. 1 a lub c
rozporządzenia).
7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczące narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie
z art. 77 rozporządzenia.
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
9. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.

