OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Lp. Zgodnie z art. 13 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)
informujemy, że:
Administrator Danych Osobowych
Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Rybnika, z siedzibą przy ulicy Bolesława
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Chrobrego 2, 44-200 Rybnik
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się pisemnie
Inspektor Ochrony Danych
z inspektorem ochrony danych Urzędu Miasta Rybnika (aktualne dane kontaktowe na stronie BIP) ze
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wskazaniem formy w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu jej
udzielenia.
Przetwarzanie odbywa się w na podstawie art. 7 i/lub 8 ustawyo samorządzie gminnym w celu realizacji
uprawnień, spełnienia obowiązków określonych przepisami prawa lub jest niezbędne do wykonania zadania
Cel i podstawa prawna przetwarzania
realizowanego w interesie publicznym albo w ramach sprawowania władzy publicznej. Mogą także wystąpić
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przypadki w których będą Państwo proszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
w określonym celu. W takim przypadku zostaną Państwo poinformowani o celu przetwarzania oraz zakresie
wyrażonej zgody. Podanie danych może być wymogiem: ustawowym lub umownym.
Odbiorcy danych osobowych
Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie
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przepisów prawa.
Przekazywanie danych do państwa
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
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trzeciego/organizacji międzynarodowej
Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały
Okres przechowywania danych osobowych
zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego dane zostały zebrane,
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dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
w tym zakresie.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych i żądania ich sprostowania. Tam gdzie
Informacja o prawie dostępu do treści danych oraz
do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody zawsze mają Państwo prawo nie wyrazić
prawo sprostowania, usunięcia, ograniczenia
zgody, lub przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
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przetwarzanie danych do momentu jej wycofania. W celu wycofania zgody należy wysłać korespondencję
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody
z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie SEKAP / ePUAP potwierdzonego Profilem Zaufanym lub
w dowolnym momencie
kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo korespondencją tradycyjną na adres Urzędu Miasta Rybnika
opatrzoną własnoręcznym podpisem.
Podanie
przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu.
8 Wymóg, warunek podania danych
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Obowiązek poinformowania strony o prawie
wniesienia skargi do GIODO gdy nastąpiło naruszenie
przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Sposób przetwarzania danych i konsekwencje
przetwarzania

W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(RODO) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. instytucji publicznej odpowiedzialnej
za ochronę danych osobowych.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

