SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA
TWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE
Niniejszą informację otrzymałeś w związku z obowiązkami określonymi w 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) (Dziennik Unii
Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1).

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Miejski
w Namysłowie.
Można się z nami skontaktować w następujący sposób:
Administrator
- listownie na adres: Rynek-Ratusz, 46-100 Namysłów
Danych
Osobowych (ADO) - przez e-mail:usc@namyslow.eu
- telefonicznie: +48 77 4 107 125
Administrator – Urząd Miejski w Namysłowie wyznaczył Inspektora
Ochrony Danych Osobowych. Jest nim Jan Hołowacz. Z inspektorem
można się skontaktować:
- telefonicznie: pod numerem + 48 77 4107 351
Inspektor
Ochrony Danych

- osobiście: w budynku przy ul.Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów
- pisząc e-mail na adres: jan.holowacz@namyslow.eu
Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować we wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
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Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu zgłoszenia
Wojewodzie Opolskiemu inicjatywy odznaczenia Państwa Medalem Za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie przepisów
ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (t.j.
Dz.U. z 2018 r. z późn. zm.)
Państwa dane będą przetwarzane przez Urząd Miejski w Namysłowie
przez 25 lat od stycznia kolejnego roku po zakończeniu Państwa sprawy,
następnie zostaną przekazane do Archiwum Państwowego w Opolu,
gdzie będą przetwarzane wieczyście.

Odbiorcy Twoich
Państwa dane zostaną udostępnione Wojewodzie Opolskiemu.
danych osobowych
Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem
danych osobowych:
-prawo dostępu do Państwa danych osobowych,
Twoje prawa
- prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
związane z
przetwarzaniem
-prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
danych osobowych Aby skorzystać z powyższych praw, proszę się skontaktować z
Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe powyżej).

Prawo wniesienia
skargi

W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Państwa danych
osobowych, przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj.
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

