Informacja dot. przetwarzania danych osobowych (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, zwanego dalej
RODO):
1)

Administratorem Danych Osobowych jest Urząd Miasta Mikołów z siedzibą pod adresem: Rynek 16,
43-190 Mikołów, reprezentowany przez Burmistrza Mikołowa;

2)

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach związanych
z ochroną danych osobowych i realizacją praw z tym związanych w następujący sposób:
 pisemnie na adres: Urząd Miasta Mikołów - Inspektor Ochrony Danych, Rynek 16, 43-190 Mikołów,
 osobiście w p. 22 w w/w siedzibie Urzędu Miasta Mikołów,
 telefonicznie pod nr tel. 32-324-84-22,
 poprzez pocztę elektroniczną na adres: grzegorz.szymanski@mikolow.eu;

3)

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. c) i lit. e) RODO, co oznacza,
że dane te są Administratorowi niezbędne do wykonania zadania publicznego i realizacji obowiązków prawnych
z tym związanych określonych w przepisach ustawy z 06.03.2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy; dane osobowe przetwarzane będą w celu
realizacji zadań Administratora z zakresu przekształcenia wniosku na postać dokumentu elektronicznego
i przesłania do CEIDG, oraz w zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach
prowadzonych przez organ gminy.
Podanie danych osobowych w zakresie określonym w formularzach wniosków stosowanych w zakresie w/w spraw
jest wymogiem ustawowym (obowiązek ich podania wynika z przepisów w/w ustawy), a konsekwencją ich
niepodania będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku oraz załatwienia sprawy będącej przedmiotem wniosku,
w tym poinformowania o sposobie jego rozpatrzenia.

4)

Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt 3 oraz po tym
okresie – do celów archiwalnych, tj. przez czas określony w przepisach nakładających na Administratora
obowiązek archiwizowania dokumentacji prowadzonych spraw (wniosek i dokumentacja z nim związana
podlegają archiwizacji przez okres 10 lat od dnia ich złożenia).

5)

Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Administratora (tj. podmiotami lub osobami, którym dane
mogą zostać przez Administratora ujawnione) mogą być: osoby upoważnione przez Administratora do
przetwarzania danych osobowych (w szczególności pracownicy zatrudnieni u Administratora), podmioty będące
dostawcami systemów teleinformatycznych wykorzystywanych przez Administratora do przetwarzania danych
oraz świadczące asystę i wsparcie techniczne przy korzystaniu z tych systemów w ramach zawartych z nimi umów,
podmioty lub osoby świadczące na rzecz Administratora usługi pocztowe lub kurierskie w zakresie danych
służących do prowadzenia korespondencji (w przypadku korespondencji prowadzonej w postaci papierowej).

6)

Na zasadach określonych przepisami RODO osoby, których dane dotyczą mają prawo do żądania od
Administratora:
 dostępu do treści swoich danych osobowych,
 sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
 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 dokumentacji,
 ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (wstrzymania operacji na danych stosownie do
złożonego wniosku),
 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 będzie można skorzystać
zależeć będzie w szczególności od podstawy prawnej i celu przetwarzania danych i będzie przedmiotem
rozstrzygnięcia przez Administratora w ramach rozpatrywania ewentualnego wniosku o skorzystanie z któregoś
z w/w praw.

7)

W szczególnych sytuacjach można wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych przez
Administratora. W takiej sytuacji po rozpatrzeniu 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 interesów, praw i wolności osób,
których dane dotyczą lub zostanie wykazane istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

8)

W razie stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,
przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

