KLAUZULA INFORMACYJNA
ZWIĄZANA Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
Stosując się do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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
osobowych; dalej: „RODO”), informujemy Panią/Pana, iż:
1.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Sandomierza, dalej zwany
Administratorem.
2.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących
Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować
poprzez: e-mail – magdalena.zukowska@um.sandomierz.pl lub pisemnie na adres Administratora: Plac
Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz.
3.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych zawartych w:
- wykazie osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
którym udzielono pomocy publicznej,
- wykazie osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie
przewyższającej łącznie 500 zł (wykaz obejmuje imię, nazwisko oraz wysokość umorzonych kwot i przyczyn
umorzenia)
jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 osobowych) (Dz. Urz.
UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1; dalej: RODO) w związku z art. 37 ust. 1 pkt. 2 lit. f-g ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. tekst jedn. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.; dalej: ustawa
o finansach).
5.
Podane dane osobowe przechowywane będą zgodnie z Instrukcją kancelaryjną, tj. przez 10 lat. Po
upływie tego czasu teczka aktowa przekazana zostanie do archiwum zakładowego. Materiały archiwalne
przechowywane są przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach (Dz. U. tekst jedn. z 2020 r. poz. 164, z późn. zm.).
6.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące
uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania
(poprawiania) swoich danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia
danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7.
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
8.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.

