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 w celu realizacji wniosków
dotyczących sprzedaży lokali mieszkalnych lub uczestnictwa w przetargu dot. sprzedaży nieruchomości oraz w celach archiwalnych
na podstawie:
- art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, czyli wypełnienie ciążącego na administratorze obowiązku prawnego w związku z ustawą z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami, ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych - w zakresie danych niezbędnych do realizacji wniosku;
- art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, czyli przetwarzaniu danych w celu niezbędności zawarcia umowy - w zakresie danych teleadresowych i
niezbędnych do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.
W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa wyżej odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) kancelaria notarialna, która będzie przetwarzać Pani/Pana dane w celu sporządzenia umowy sprzedaży nieruchomości w formie
aktu notarialnego;
b) rzeczoznawca majątkowy sporządzający operat szacunkowy dla nieruchomości w przypadku wykupu lokalu mieszkalnego;
c) 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;
d) 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;
Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c RODO
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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