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 (tzw.
RODO), 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.
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
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celu w celu realizacji zadania dotyczącego nadania nazw pomnikom
przyrody na terenie Gminy Pyskowice na podstawie:
Art. 6 ust. 1 lit. a RODO tzn. przetwarzanie odbywa się w związku ze świadomym wyrażeniem zgody strony której dane dotyczą
poprzez wysłanie maila na dedykowaną skrzynkę kontaktową lub zgłoszeniem propozycji na stronie fanpage Pyskowice
facebook.com zawierające: nick lub imię, nazwisko użyte w internetowym koncie na stronie facebook.com
W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa powyżej 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.
c) osoby korzystające ze strony facebook.com fanpage Pyskowice.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie
zostaną usunięte (nie dotyczy to wyrażania propozycji na stronie facebook.com)
Pani/Pana dane osobowe nie będą przez nas przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, nie będą
przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz 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.
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 przez Państwa danych jest niezbędne przy wyborze wybranych kanałów zgłoszeniowych do udziału w realizacji zadania,
ale dobrowolne.
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w przypadku, gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

