KLAUZULA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
Działając w wykonaniu obowiązku informacyjnego określone w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) numer 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – zwanego dalej skrótowo „RODO” poniżej podajemy informacje, które umożliwią
poznanie podstawowych danych związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych. W razie jakichkolwiek wątpliwości
prosimy o kontakt z nami w celu uszczegółowienia lub wyjaśnienia poniższych informacji.

Aktualny tekst RODO dostępny jest na stronie internetowej: www.bip.um.sandomierz.pl, w biuletynie informacji publicznej
Urzędu Miejskiego w Sandomierzu w zakładce „Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych”. W przypadku gdy niniejsza
informacja odnosi się do przepisów RODO może Pan/Pani zapoznać się z tymi przepisami za pośrednictwem ww. strony
internetowej. Dostęp do treści RODO możliwe jest również w wersji papierowej, po uprzednim kontakcie z inspektorem ochrony
danych osobowych.

OZNACZENIE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH – PODMIOTU, KTÓRE ZEBRAŁ PANI/PANA DANE
OSOBOWE
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Sandomierz z siedzibą Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz,
reprezentowana przez Burmistrza Miasta Sandomierza

OZNACZENIE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH I SPOSOBU KOMUNIKACJI Z INSPEKTOREM
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którego jednym z zadań jest udzielanie informacji osobom, których dane
osobowe są przetwarzane przez administratora. Może Pan/Pani skontaktować się z za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres e-mail: magdalena.zukowska@um.sandomierz.pl , pod numerem telefonu 15/ 81-54-193 lub pisemnie na wskazany wyżej
adres siedziby administratora.

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Poniżej podajemy Pani/Panu cele przetwarzania danych osobowych. Informacja ta ma umożliwić poznanie Pana/Pani dla jakich
celów dane są zbieranie i poddawane dalszemu procesowi przetwarzania. Jako administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana
dane osobowe w celu:

•
•
•
•

realizacji obowiązków lub uprawnień gminy wynikających z przepisów prawa,
jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do
podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą;
jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego;
jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo
odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
•

Pani/Pana dane osobowe, które zebrane zostały w celu spełnienia wymogów prawa adekwatnych do sytuacji przetwarzania
będą przetwarzane przez okres niezbędny w celu rozstrzygnięcia ewentualnych roszczeń.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
- Pracownicy posiadający upoważnienie do przetwarzania danych,
- Organy uprawnione do żądania dostępu do danych osobowych

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ
Zgodnie z RODO przysługują Pani/Pani następujące prawa:
•

Prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do otrzymania ich kopii. Zasady i tryb realizacji tego prawa są

•

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego [Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych]. Warunki i tryb

szczegółowo uregulowane w art. 15 RODO;

korzystania ze środków ochrony prawnej są szczegółowo uregulowane w Rozdziale VIII RODO.

INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych jest niezbędne do realizacji ww. celów i wynika z art. 23 ust. 1 pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 ustawy o ochronie
danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).
W przypadku realizacji zadań ustawowych obowiązek podania danych osobowych wynika z określonych przepisów prawa,
w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny.
Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie i w granicach przepisów prawa.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych, prawa ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzanych danych osobowych
zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

Burmistrz Miasta Sandomierza
Marcin Marzec

