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RODO od 25 maja 2018 r.
Szanowny Państwo,

Informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. na terenie całej Unii Europejskiej, w tym także w Polsce, zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony danych osobowych. W związku z tym chcielibyśmy przekazać kilka informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych przez administratora Bardzo prosimy o zapoznanie się z tymi informacjami uważnie.

Czym jest RODO ?

RODO to potoczna nazwa 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. W Polsce będzie ono obowiązywało od 25 maja 2018 r. Akt ten wprowadza nowy standard ochrony danych osobowych, nakładając na podmioty przetwarzające te dane (administratorów danych) szereg obowiązków, w tym obowiązek poinformowania o sposobie przetwarzania danych, celach w jakich dane są przetwarzane oraz o uprawnieniach przysługujących w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora danych.

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Burmistrz Miasta Rejowiec Fabryczny. Dane przetwarzane są w Urzędzie Miasta Rejowiec Fabryczny.

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe podane przez w związku z realizacją zadań realizowanych przez samorząd miasta, w tym związanych z realizacją umów oraz podczas procesów rejestracji poprzez stronę www.rejowiec.pl a także dane, które są zbierane podczas korzystania z portalu. Chodzi o dane zbierane i zapisywane w plikach cookies opisanych w polityce prywatności.

Cel przetwarzania danych osobowych

Głównym celem przetwarzania danych osobowych jest dostęp do świadczonych usług oraz wywiązywanie się z obowiązków umownych przez miasto Rejowiec Fabryczny. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom z nami współpracującymi w zakresie niezbędnym do realizacji zadań i wspólnie realizowanych projektów. Zgoda na przetwarzanie Państwa danych jest całkowicie dobrowolna i możecie ją w każdej chwili wycofać.

Podstawy prawne przetwarzania danych

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie zgodnie z określonymi w obecnie obowiązujących przepisach podstawami prawnymi. W zależności od celu przetwarzania danych możemy wyróżnić trzy główne podstawy prawne przetwarzania danych.

Pierwszą podstawą przetwarzania danych jest niezbędność wynikająca z przepisów prawa oraz realizacji zawartych umów.

Drugą podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora danych.

Trzecią przesłanką przetwarzania danych jest dobrowolna i świadoma zgoda. Na tej podstawie dane mogą być wykorzystywane w innych celach.

Wycofanie zgody nie będzie miało jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podmioty, którym możemy przekazywać dane

Co do zasady Państwa dane osobowe będą przez nas wykorzystywane wyłącznie na okoliczność realizowanych zadań. W pewnych sytuacjach możemy jednak przekazać dane podmiotom z nami współpracującym: – w tym podwykonawcom oferowanych przez nas usług. Dodatkowo, w przypadkach ściśle określonych w przepisach prawa, będziemy zobligowani przekazać Państwa dane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa (np. policji czy prokuraturze), pod warunkiem oczywiście, iż wystąpią do nas z takim żądaniem, powołując się na określoną podstawę prawną.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to niezbędne do zapewnienia realizacji zadań lub trwania umowy. W każdym czasie możecie Państwo złożyć wniosek o zaprzestanie przetwarzania swoich danych osobowych, ich zmianę lub usunięcie.

Informacje o prawach przysługujących osobie, której dane dotyczą

Niezależnie od tego, na jakiej podstawie przetwarzamy dane, każdy ma zawsze prawo dostępu do nich oraz ich poprawiania. Może również w każdym momencie żądać ich usunięcia lub cofnąć albo ograniczyć wcześniej udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przy czym wycofanie danej zgody nie wpływa na administratora danych do przetwarzania danych w celu określonym w danej zgodzie do chwili jej wycofania. Każdy którego dane są przetwarzane ma również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Może też zażądać od administratora danych osobowych przeniesienia danych lub uzyskania kopii swoich danych, z tym jednak zastrzeżeniem, że prawo to nie może wpływać niekorzystnie na prawa i wolności innych osób. Administrator danych będzie realizował Twoje żądania w zakresie

posiadanych możliwości technicznych.
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Informacje o prawie do wniesienia skargi

Organem nadzorczym nad administratorem danych osobowych jest Generalny Inspektor Danych Osobowych, do którego masz prawo wnieść skargę za każdym razem, gdy Twoje dane będą przetwarzane w sposób w Twojej ocenie nieprawidłowy.

Informacje o tym, czy podanie danych jest wymogiem ustawowym lub umownym, czy jesteście zobowiązani do ich podania

Każdorazowo będziecie Państwo informowani czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym czy też umownym. Nie jesteście zobowiązany do podawania nam swoich danych osobowych ani wyrażania zgody na ich przetwarzanie, z tym jednak zastrzeżeniem, że ich podanie może okazać się niezbędne do realizacji określonych celów. Jeśli nie wyrazicie zgody na przetwarzanie danych osobowych lub cofniecie wcześniej udzieloną zgodę, nie będziemy mogli zapewnić realizacji zadań lub usług, przy czym zawsze w takim wypadku zostaniecie państwo o tym poinformowani.
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