INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PYSKOWICKIEJ BAZY BENEFICJENTÓW OPP
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 (tzw. RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących
Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Burmistrz Miasta Pyskowice, ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice, tel. 32 332-60-00.
Można się z nami kontaktować listownie lub telefonicznie na podane wyżej dane, mailowo na: info@pyskowice.pl
lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą (ePUAP): /UMPysk/skrytka
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie
prowadzenia Pyskowickiej bazy beneficjentów OPP, 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
2. Administrator danych osobowych – Burmistrz Miasta Pyskowice - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na
podstawie wyrażenia przez Panią/Pana zgody w celu publikowania informacji niezbędnych do przekazania 1% z PIT
oraz kontaktowym (e-mail).
3. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 2:
a) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby korzystające z portali prowadzonych przez Urząd Miejski
w Pyskowicach oraz czytelnicy „Przeglądu Pyskowickiego”.
b) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być 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; inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą
Pyskowice przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Miasta Pyskowice (np. operator
pocztowy, firma świadcząca usługi w ramach asysty technicznej portalu Pyskowice.pl).
Pani/Pana dane osobowe niezbędne do przekazania 1% z PIT będą przetwarzane przez okres publikacji materiałów
na w/w portalach. W zakresie danych potrzebnych do prowadzenia sprawy wraz z adresem e-mail, który nie będzie
podlegał publikacji, przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa (Rozporządzenie
Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub z przepisów szczególnych).
W Urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym
profilowanie.
4. 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;
- można również cofnąć zgodę; wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych do momentu
jej wycofania.
Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, ma również prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych
niezgodne z przepisami prawa do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych lub podanie niepełnych danych może uniemożliwić załatwienie
sprawy.
1

w przypadku, gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej.
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