URZĄD MIEJSKI W PYSKOWICACH
ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice

Numer sprawy .............................................
OŚWIADCZENIE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH WRAŻLIWYCH

Ja niżej podpisany ...............................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)
wyrażam zgodę, aby dane osobowe w zakresie dotyczącym ……………………………………………………………..* były
przetwarzane przez Urząd Miejski w Pyskowicach, którego Administratorem Danych Osobowych jest Burmistrz Miasta
Pyskowice w celu
……………………………………………………………..…..…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..

Zgoda może być w każdym momencie wycofana przez przesłanie pisemnego oświadczenia Administratorowi Danych
lub Inspektorowi Ochrony Danych (dane kontaktowe w klauzuli informacyjnej). Wycofanie zgody nie ma wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych przez
Urząd Miejski w Pyskowicach umieszczoną na rewersie oświadczenia.

.............................................................................
(data i czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę)

* Dane wrażliwe to między innymi:
- pochodzenie rasowe lub etniczne;
- poglądy polityczne;
- przekonania religijne lub światopoglądowe;
- przynależność do związków zawodowych;
- dane genetyczne – niepowtarzalne informacje o fizjologii lub zdrowiu;
- dane biometryczne – odciski palców, tęczówka oka, owal twarzy, głos, kształt ucha, układ żył dłoni;
- dane dotyczące seksualności lub orientacji seksualnej;
- dane dotyczące zdrowia – informacje o przebytych lub aktualnie leczonych chorobach, skłonność do
zachorowania, alergie.
Dane osobowe zwykłe to informacje służące do identyfikacji osoby fizycznej. Do takich identyfikatorów przypisuje się
np. imię i nazwisko, adres, dane o lokalizacji, PESEL, numer telefonu czy IP.
www.bip.pyskowice.pl / ochrona danych osobowych
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URZĄD MIEJSKI W PYSKOWICACH
ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA WRAŻLIWYCH DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE ZGODY
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – dalej: RODO) informuję, iż:
1. Administrator danych (ADO) - osoba lub podmiot, która decyduje co się będzie działo z Państwa danymi osobowymi
Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Miejski w Pyskowicach jest:
Burmistrz Miasta Pyskowice z siedzibą: ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice.
tel. 32 332-60-00, e-mail:info@pyskowice.pl skrytka ePUAP.gov.pl: /UMPysk/skrytka
2. Inspektor Ochrony Danych (IOD) - czuwa nad bezpieczeństwem Państwa danych osobowych w urzędzie
W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych należy się kontaktować z inspektorem
ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach pisemnie na podany wyżej adres Urzędu lub korespondencją
e-mail: iod@pyskowice.pl
3. Cele przetwarzania danych osobowych
Administrator będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w celu rozpatrzenia sprawy.
4. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych
Administrator będzie przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO na podstawie zgody w zakresie i
celu określonym w treści zgody.
5. Wymóg podania danych
Podanie danych osobowych przetwarzanych za zgodą osoby, której dane dotyczą jest dobrowolne, jednak ich nie podanie
uniemożliwi rozpatrzenia sprawy z ich wykorzystaniem.
6. Okres przechowywania Państwa danych osobowych
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w okresie niezbędnym do realizacji sprawy, a po tym czasie dane zostaną trwale
zniszczone lub jeżeli będą konieczne dla sprawy będą przetwarzane zgodnie z symbolem klasyfikacyjnym określonym
rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działań archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz.U.2011.14.67).
7. Odbiorcy Państwa danych osobowych
Dane osobowe mogą być udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym do odbioru tych danych na podstawie przepisów
prawa oraz na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Pyskowice.
8. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
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, sprzeciwu wobec ich przetwarzania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, przenoszenia danych. Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony
Danych.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, nie będą również
przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane.
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