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 (RODO),
informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Miejski w Pyskowicach jest:
Burmistrz Miasta Pyskowice, z siedzibą przy ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice,
tel. 32 332-60-00, e-mail: info@pyskowice.pl skrytka ePUAP: /UMPysk/skrytka
W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych należy się kontaktować 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 dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
(przetwarzanie odbywa się w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z art. 13
Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U.
poz. 583 z późn. zm.) w celu udzielenia świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom
Ukrainy.
Zakres przetwarzanych danych obejmuje dane zawarte we wniosku o świadczenie i ich podanie jest niezbędne w celu rozpatrzenia
wniosku. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało wezwaniem do ich uzupełnienia, a w przypadku nieuzupełnienia
pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów dla jakich zostały pozyskane, a następnie będą
przechowywane w celach archiwalnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164).
Dostęp do danych posiadają uprawnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Pyskowicach.
W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa wyżej odbiorcami 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.
W uzasadnionych przypadkach dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Osobie, której dane dotyczą, przysługują prawa do kontroli przetwarzania danych, określone w art. 15-19 RODO, w szczególności
prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania. W postępowaniach administracyjnych i czynnościach urzędowych nie
przysługuje prawo żądania wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia
danych.
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który będzie miał wpływ na podejmowanie decyzji mogących
wywołać skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpłynąć. Dane nie będą poddawane profilowaniu.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na adres:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
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