INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W PYSKOWICACH
W związku z realizacją wymogów 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 ich swobodnego przepływu,
informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach jest:
Burmistrz Miasta Pyskowice, ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice, tel. 32 332-60-00, e-mail: info@pyskowice.pl
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu
Miejskiego w Pyskowicach, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z inspektorem ochrony
danych w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach pisemnie na adres Urzędu lub korespondencją e-mail: iod@pyskowice.pl
Administrator danych osobowych – Burmistrz Miasta Pyskowice - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie sprawowania
władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) lub obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c
RODO; podanie danych jest wymogiem ustawowym):
- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
- ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
- ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
- ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym
- ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
- ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
- ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
- ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
- ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
w celu :
wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze jako organie podatkowym i wierzycielu w zakresie: podatków i opłat
lokalnych, podatku rolnego, podatku leśnego, nieopodatkowanych należności budżetowych oraz spraw dotyczących pomocy
publicznej.
Dane osobowe wykorzystujemy również w celu:
- sprawniejszej komunikacji z mieszkańcami i innymi klientami Urzędu – w tym celu prosimy o podanie danych kontaktowych, tj.
numeru telefonu, adresu e-mail; podanie tych danych jest dobrowolne. Wówczas zawsze mają Państwo prawo nie podać danych
bez żadnych konsekwencji prawnych, a ich podanie jest traktowane jak zgoda na ich wykorzystanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
- realizacji innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa w związku z wykonywaniem zadań publicznych
własnych, zleconych lub realizowanych w oparciu o porozumienia, o których mowa w szczególności w art. 7, 8, 9a, 11b i 50 ustawy
o samorządzie gminnym; dane osobowe są nam również niezbędne do zapewnienia dostępu do informacji o stanie załatwienia
spraw, do czego jesteśmy zobowiązani ustawą o dostępie do informacji publicznej (art. 6 ust. 1 pkt 3) lit. e)),
Jeżeli występuje konieczność podania przez Panią/ Pana danych osobowych szczególnej kategorii w szczególności dotyczących
zdrowia a przepisy szczególne nie odnoszą się do takich danych (art. 9 ust. 1 RODO), przetwarzanie będzie się odbywać na
podstawie Pani/ Pana wyraźnej zgody (art. 9 ust. 2 lit. a) RODO).
W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa wyżej odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w
zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Pyskowice przetwarzają dane osobowe dla których
Administratorem jest Burmistrz Miasta Pyskowice.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów dla jakich zostały pozyskane, a po tym
czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy dotyczące materiałów archiwalnych.
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych jedynie na podstawie
przepisów prawa krajowego, umów międzynarodowych i obowiązujących konwencji.
W związku z funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach niektóre przetwarzane przez
Administratora Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Pani/Pana dane osobowe nie będą
profilowane.
Każda osoba1, której dane osobowe dotyczą, może korzystać z następujących uprawnień:
- zwrócić się z żądaniem dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
- wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
- w przypadku danych osobowych zbieranych za zgodą można również cofnąć zgodę; wycofanie zgody nie ma wpływu na
przetwarzanie danych osobowych do momentu jej wycofania.
W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przepisy prawa dopuszczają taką możliwość, osoba, której dane osobowe dotyczą, może żądać
przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany do innego administratora danych. Nie dotyczy to jednak danych
osobowych przetwarzanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
Niepodanie danych lub podanie niepełnych danych może uniemożliwić załatwienie sprawy i wywołuje skutki wynikające wprost z
przepisów.
Przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa do organu nadzorczego,
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa).
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w przypadku, gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej.
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