ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
URZĘDU MIASTA INOWROCŁAWIA
Realizując wymogi art. 13 ust. 1 i ust. 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119
z 4.05.2016, s. 1, ze zm.) – zwanego dalej „RODO” − informujemy o zasadach przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Prezydent Miasta Inowrocławia, jako organ
wykonawczy Gminy Miasto Inowrocław oraz
kierownik Urzędu Miasta Inowrocławia
W ramach zadań zleconych przez administrację
rządową – Prezydent Miasta Inowrocławia występuje
w roli współadministratora Pani/Pana danych
osobowych
Z administratorem – Prezydentem Miasta
Inowrocławia może się Pani/Pan skontaktować pod:

DANE KONTAKTOWE
ADMINISTRATORA

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA
OCHRONY DANYCH

CELE PRZETWARZANIA

- adresem e-mail: urzad@inowroclaw.pl
- nr telefonu: (52) 355 53 33
- nr fax: (52) 355 52 55
- pisemnie na adres siedziby:
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36
88-100 Inowrocław
Z inspektorem może się Pani/Pan skontaktować pod:
- adresem email: iod@inowroclaw.pl
- nr telefonu: (52) 355 53 47
- pisemnie na adres siedziby administratora
1) Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze
2) Wykonywanie zadań realizowanych w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania władzy
publicznej powierzonej administratorowi
3) Realizacja umów zawartych
działającymi na rzecz administratora

z

podmiotami

Dane osobowe przetwarzane są:
PODSTAWA PRAWNA
PRZETWARZANIA

1) Na podstawie obowiązujących przepisów prawa
2) Na podstawie zawartych umów

3) Na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której
dane są przetwarzane w zakresie i celu określonym
w treści zgody
1) Organy władzy publicznej oraz podmioty
wykonujące zadania publiczne lub działające na
zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie
i w celach,
które
wynikają
z
powszechnie
obowiązujących przepisów prawa
ODBIORCY DANYCH
2) Podmioty, które w imieniu administratora realizują
przetwarzanie danych osobowych na podstawie
zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych
INFORMACJA O PRZEKAZYWANIU
DANYCH OSOBOWYCH DO
PAŃSTWA TRZECIEGO LUB
ORGANIZACJI
MIĘDZYNARODOWEJ

Dane mogą być przekazywane do państw trzecich na
podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz
umów międzynarodowych, których stroną jest
Rzeczpospolita Polska np. informacje dotyczące
utraconego dowodu osobistego (skradzionego lub
zagubionego)

OKRES PRZECHOWYWANIA
DANYCH

1) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez
okres niezbędny do spełnienia celu przetwarzania, dla
którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym
przepisami prawa, a po tym czasie przez okres
wskazany w odrębnych przepisach prawa odnoszących
się do archiwizacji dokumentów w organach
administracji publicznej
2) W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na
podstawie zgody – do czasu cofnięcia zgody lub
upływu czasu, do którego dane były niezbędne do
spełnienia celu w jakim były przetwarzane
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych
osobowych przysługuje Pani/Panu:
1) Prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo
do uzyskania kopii tych danych

PRZYSŁUGUJĄCE UPRAWNIENIA

2) Prawo do żądania sprostowania (poprawiania)
danych osobowych – w przypadku gdy dane są
nieprawidłowe lub niekompletne
3) Prawo do żądania usunięcia danych osobowych
(„prawo do bycia zapomnianym”), w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były
zebrane lub w inny sposób przetwarzane
- osoba, której dane dotyczą cofnęła zgodę na której

opierało się przetwarzanie danych osobowych i nie ma
innej podstawy prawnej przetwarzania
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec
przetwarzania danych osobowych
- dane osobowe
z prawem

przetwarzane

były niezgodnie

- dane osobowe muszą zostać usunięte w celu
wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów
prawa
4) Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania
danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość
danych osobowych
- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba,
której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych,
żądając w zamian ograniczenia ich przetwarzania
- administrator nie potrzebuje już danych dla swoich
celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich
do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec
przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie
uzasadnione podstawy po stronie administratora są
nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu osoby, której
dane dotyczą
5) Prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy
łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie
umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na
podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę
- przetwarzanie danych osobowych odbywa się
w sposób zautomatyzowany
6) Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych – w przypadku gdy spełnione są następujące
przesłanki:
- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną
sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na
podstawie zadania realizowanego w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania władzy
publicznej przez administratora, w tym profilowania
- przetwarzania danych osobowych odbywa się na
potrzeby marketingu bezpośredniego

Powyższe uprawnienia mogą być ograniczone lub
wyłączone na podstawie powszechnie obowiązujących
przepisów prawa. W takim wypadku, skorzystanie
z danego uprawnienia będzie niemożliwe

PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywać się
będzie wyłącznie na podstawie zgody - posiada
Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO
ORGANU NADZORCZEGO

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych w przypadku gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB
OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

1) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest
obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania
danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta
między stronami umowa
2) W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych
odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane
dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych
administratorowi ma charakter dobrowolny
1) Niepodanie przez Panią/Pana danych, gdy
przesłankę przetwarzania danych stanowi przepis
prawa,
może
skutkować
konsekwencjami
przewidzianymi w tych przepisach

KONSEKWENCJE NIEPODANIA
DANYCH

2) Niepodanie przez Panią/Pana danych, gdy
przesłankę przetwarzania danych stanowi wymóg
zawarcia umowny, będzie skutkował brakiem
wykonania danej umowy
3) W przypadku, kiedy podanie danych jest
dobrowolne, konsekwencją ich niepodania będzie
pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia

INFORMACJA O
ZAUTOMATYZOWANYM
PODEJMOWANIU DECYZJI W TYM
PROFILOWANIU

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celu
zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą
profilowane

