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1

8.2020
r,

KLAUZALA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
z art. 13 Lrst. 1 i 2 Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 201 61619 z dnia
27 kwietrria 2016 r. w sprawie ochrony osob frzycznych w zwi4zku z przetwarzaniem danych
osobowyclt i w sprawie swobodnego przeplywu takicli danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE
Zgodrrie

(og6lne rozporzydzenie o ochronie danych

- dalej RODO), informujemy, ze:
Adniinistratoretn zbieranych i przetwarzanych przez lJrzqd Miejski w Kole Paristwa danych
osobowych jest Burmistrz Miasta Kola z siedzibq WZy ul, Stary Rynek 1, 62-600 Koto.
2. Adrrinistrator powolal Inspektora Ochrony Danych Pani4 Ewg Galirisk4 z ktorq mo2na
skontal<towai sig pod adresem mailowym inspektor@osdidk.p_1, tel. 531 641 425.
3..lako Adntinistrator bgdzieniy przetwarzal Paristwa dane osobowe na podstawie obowi4zuj4cych
przepis6w prawa, zawarlych urn6w i udzielonej zgody:
. w celu wypehiiania obowi4zku prawnego ciqz4cego lta Administratorze w zwi4zku
zrealizowatriem zadari przezUrz4d na podstawie art.6 ust. 1 lit. c RODO,
. w celu wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w rarnacl.r
sprawowaniawladzy publicznej powierzonej Adrninistratorowi, na podstawie art. 6 ust. I lit. e
RODO,
. w celu realizacji utn6w z kontrahentami- podstawa z atli.6 ust. 1 lit. b RODO,
. w pozostalych przypadkach wyl4cznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celLr
ol<reSlouym w treSci zgody, na podstawie art.6 ust.l lit a RODO; w przypadku tym istnieje
rrozliwo66 wycofania zgody w dowolnyur r.nomencie, bez wplywu na zgodnoS6 z prawern
przetwarzania, kt6rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofirigciem.
4. Parri/Parra dane osobowe bgd4 przetwat'zatle przez okres wskazany w Rozporzqdzeniu Rady
Mirristr6w z dnia 18 stycznia 2011 w sprawie instruhcji kancelaryjnej, jednolitych wykaz6w akt oraz
instrul<cji organizacyjnych, a w szczeg6lnoSci przez okres przechowywania w ramach archiwizacji
1.

dol<urnent6w zgodnej z praweln.
5. Do Pani/Pana datrych osobowych mog4tez rniei dostgp podrnioty r-rpowaznione do odbiorLr danych
osobowych na podstawie odpowiednich przepis6w prawa.
6. Adnrinistrator nie przekazuje danycl-r osobowych przetwarzanych w sowich zbiorach do paristw

trzecich, ani Zadnych organizacji migdzynarodowych.
7. Zgodile z RODO, przysluguje Pani/Panu:
. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; Administrator
danyclt osobowyclt przestanie przetwarzad Pani/Pana dane osobowe w celach wskazanych
w pkt 1, chyba, 2e w stosunkr.r do tych danych istriiej4 prawnie uzasadnione podstawy, kt6re s4
nadrzgdne wobec Pani/Pana interes6w, praw i wolno(ci lub dane bgd4 niezbgdne do
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeh,
o prawo dostgpu do swoich danych oraz otrzyrnania ich lcopii,
. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
o prowo do usunigcia dauych, ograniczenia przetwarzat'ria danych, je(li nie ma innej podstawy
prawnej przetwarzania, w tym ptzetwarzania po wycofaniu r,rdzielonej zgody,
o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzar'ria danycli.
8. PrzyslLrgtrje Parri/Panu prawo do wrtiesienia skargi do organu nadzorczego - IJrz4d Ochrony
Danych Osobowych (Warszawa, ul. Stawki 2).
9. Podanie danych jest obowi4zkowe w sytuacji, gdy przeslankg przetwarzania stanowi przepis prawa.
Podanie danyclt tla charakter dobrowolny, jeSlijest niezbgdne do zawarcia umowy lub przetwarzania

na podstawie udzielonej zgody. Nie podanie danych osobowych skutkuje brakiem

mozliwoSci

realizacji urnowy lub celu wskazanego w tresci zgody.
10, W procesie przetwarzania danych osobowych Administrator danych osobowych nie podejmuje
decyzji w spos6b zautornatyzowally, z uwzglgdnieniem profilowania, w oparciu o dane przel<azane do
przetwarzania.

