Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
- w przypadku pozyskiwania danych w sposób inny niż od osoby,
której dane dotyczą zgodnie z art. 14 RODO
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016r. 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) – dalej: RODO, informujemy, że:
TOŻSAMOŚĆ
ADMINISTRATORA

Administratorem Twoich danych osobowych w Urzędzie Miejskim
w Kolbuszowej/Gminie Kolbuszowa jest:
Burmistrz Kolbuszowej, mający swoją siedzibę w Kolbuszowej (36-100) przy
ul. Obrońców Pokoju 21

DANE KONTAKTOWE
ADMINISTRATORA

Z Administratorem można się skontaktować w następujący sposób:

pisemnie - na adres siedziby administratora

poprzez e-mail: burmistrz@ekolbuszowa.pl

telefonicznie - pod nr tel. 17/2271333 (wew.252)

DANE KONTAKTOWE
INSPEKTORA OCHRONY
DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się
skontaktować w następujący sposób:

pisemnie na adres siedziby administratora
 poprzez e-mail rodo@ekolbuszowa.pl
 telefonicznie - pod nr tel. 17/2271333 (wew.424)
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania
z praw związanych z przetwarzaniem danych, które pozostają w jego
zakresie działania.

CELE PRZETWARZANIA I
PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie obowiązujących
przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:

wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Miejski
w Kolbuszowej/Gminę Kolbuszowa na podstawie art. 6 ust. 1
lit. c RODO

wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub
w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej
Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Urząd
Miejski w Kolbuszowej/Gminę Kolbuszowa na podstawie art. 6 ust.
1 lit. e RODO

przeprowadzenia procedury rozpatrzenia wniosku i załatwienia
sprawy

podając dane dodatkowe (nieobowiązkowe) traktujemy Pani/Pana
zachowanie jako wyraźne działanie potwierdzające, że wyraża
Pani/Pan zgodę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a
RODO, na ich przetwarzanie dla potrzeb niezbędnych do
załatwienia Pani/Pana sprawy.
Dane przetwarzane są ponadto na podstawie:

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego

ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych

uchwały Nr XVII/219/19 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 30
grudnia 2019r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za 1 m2 pasa
drogowego dróg gminnych publicznych

ODBIORCY DANYCH

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w Urzędzie Miejskim
w Kolbuszowej/Gminie Kolbuszowa odbiorcami danych mogą być:

organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania
publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
- w przypadku pozyskiwania danych w sposób inny niż od osoby,
której dane dotyczą zgodnie z art. 14 RODO
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016r. 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) – dalej: RODO, informujemy, że:
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;

inne podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają
dane osobowe w imieniu Administratora, w tym m.im: Poczta
Polska, firmy świadczące obsługę prawną, usługodawcy zajmujący
się obsługą informatyczną.
Dane osobowe ponadto mogą być ujawniane w toku postępowania
o udzielenia zamówienia publicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami
w tym zakresie.
KATEGORIE
ODNOŚNYCH DANYCH
OSOBOWYCH

ŹRÓDŁO POCHODZENIA
DANYCH OSOBOWYCH
OKRES
PRZECHOWYWANIA
DANYCH

PRAWA PODMIOTÓW
DANYCH

Administrator będzie przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych:
………………. (należy wskazać kategorie odnośnych danych osobowych tj.
tylko tych danych pozyskanych ze źródła).

Urząd Miejski w Kolbuszowej/Gmina Kolbuszowa pozyskuje dane osobowe
od wnioskodawców/interesantów, osób trzecich oraz innych organów
publicznych w zależności od realizowanych zadań. Zebrane dane
przechowywane są przez okres czasu niezbędny do realizacji celu, dla
którego zostały zebrane, przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń
- a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
Osobom, w zakresie danych osobowych ich dotyczących, przysługują
prawa:











INFORMACJA O
DOWOLNOŚCI LUB
OBOWIĄZKU PODANIA
DANYCH

prawo dostępu do danych,
prawo sprostowania danych,
prawo do usunięcia danych – prawo przysługuje w ramach
przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 RODO,
prawo ograniczenia przetwarzania – prawo przysługuje w ramach
przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO,
prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – prawo
przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w
art. 21 RODO,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – tylko jeżeli
przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9
ust. 2 lit. a RODO, chyba, że realizacja tych praw nie jest zgodna z
przepisami obowiązującego prawa oraz z RODO - Cofnięcie to nie
ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem,
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych - w przypadku stwierdzenia, że
przetwarzanie danych przez Burmistrza Kolbuszowej narusza
przepisy RODO

Urząd Miejski w Kolbuszowej/Gmina Kolbuszowa przetwarza dane, co do
których:
- istnieje obowiązek prawny ich podania,
- podanie ich jest dobrowolne, ale ich niepodanie spowoduje utrudnienia
lub uniemożliwi realizację określonych celów
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ZAUTOMATYZOWANY
SPOSÓB
PRZETWARZANIA
DANYCH

Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany
i nie są profilowane.

PROFILOWANIE
PRZEKAZYWANIE
DANYCH DO PAŃSTW
TRZECICH/ORGANIZACJI
MIĘDZYNARODOWYCH

Obecnie nie zamierzamy przekazywać danych osobowych do państw
trzecich ani organizacji międzynarodowych

Administrator

