KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
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 swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta
w Tomaszowie Mazowieckim jest: Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, ul. POW 10/16,
97 – 200 Tomaszów Mazowiecki.
2. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych
osobowych w zakresie działania Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim, a także przysługujących
Państwu uprawnień, Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta w Tomaszowie
Mazowieckim można się skontaktować za pomocą adresu iod@tomaszow-maz.pl.
3. Administrator danych osobowych przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie
obowiązujących przepisów prawa w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącym na
administratorze tj. art. 24h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi i analizy oświadczeń
majątkowych oraz ich archiwizacji.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 Państwa dane
osobowe będą udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych,
którymi mogą być podmioty upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie
odpowiednich przepisów prawa. Państwa dane osobowe będą upubliczniane w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miasta w Tomaszowie Maz., na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej, bez informacji zamieszczonych w części B formularza.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat, liczonych od roku
następnego w którym złożono oświadczenie, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną.
7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
a) dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są
nieprawidłowe lub niekompletne;
c) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych..
8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miasta
w Tomaszowie Mazowieckim Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym, a ich niepodanie skutkuje utratą
wynagrodzenia za okres, do którego złożono oświadczenia po terminach wskazanych w przepisach
prawa.
10. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia
jakiejkolwiek decyzji oraz nie będą profilowane.

