Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
zgodnie z Rozporządzeniem 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 informujemy, że:
jest

Gmina

Namysłów

TOŻSAMOŚĆ
ADMINISTRATORA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych
reprezentowana przez Burmistrza Namysłowa.

DANE
KONTAKTOWE
ADMINISTRATORA

Adres pocztowy: ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów
Adres e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
Numer telefonu: +48 77 4190300

DANE
KONTAKTOWE
INSPEKTORA
OCHRONY DANYCH

Administrator – wyznaczył inspektora ochrony danych Pana Jana Hołowacza,
z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez :
adres e-mail iod@namyslow.eu
numer telefonu + 48 77 4190351
pisemnie pod adresem ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych.

CELE
PRZETWARZANIA
I PODSTAWA
PRAWNA

Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku: z realizacją obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz
wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym
lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e
RODO), obowiązkiem ciążącym na administratorze określonych: ustawą z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa; ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego; ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji.

ODBIORCY DANYCH

Odbiorcą Pani / Pana danych osobowych są strony i uczestnicy postępowań
w sprawach podatków i opłat, podmioty uprawnione do obsługi doręczeń, podmioty
z którymi Administrator zawarł umowę świadczenia usług serwisowych dla
użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, organy uprawnione
do przeprowadzenia kontroli, inne podmioty upoważnione, którym dane osobowe
mogą być ujawnione na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

OKRES
PRZECHOWYWANIA
DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony
w Rozporządzeniu 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 oraz innych
przepisów prawa oraz wewnętrznych regulaminów.

PRAWA
PODMIOTÓW
DANYCH

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania,
ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych.

PRAWO
WNIESIENIA
SKARGI DO
ORGANU
NADZORCZEGO

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie dotyczących
Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.

INFORMACJA
O DOWOLNOŚCI
LUB OBOWIĄZKU
PODANIA DANYCH

Podawanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
Konsekwencją niepodania przez Panią / Pana danych osobowych będzie brak
możliwości wykonania ustawowego obowiązku podatkowego. Inne dane osobowe
podane przez Panią / Pana nie na podstawie obowiązującego przepisu prawa,
są podawane dobrowolnie, a brak ich podania skutkować może ograniczeniem form
komunikacji.

