Klauzula informacyjna w sprawach załatwianych milcząco
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (Dz. Urz. UE L Nr 119 str.1), zwanego dalej RODO informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Korsz, Urząd Miejski
2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

w Korszach ul. Adama Mickiewicza 13, 11-430 Korsze;
Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Kinga Oklińska, z którą może się Pani/Pan
skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych za pośrednictwem
poczty elektronicznej: oklinska@togatus.pl lub pisemnie na adres Urzędu;
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w związku z wypełnieniem obowiązków spoczywających na administratorze w celu
milczącego załatwienia sprawy zgodnie z art. 122a-122h ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.
zm.);
podanie danych jest obowiązkiem prawnym, a konsekwencją ich niepodania będzie
brak możliwości załatwienia sprawy milcząco;
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione jedynie podmiotom
uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub z którymi administrator zawarł
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych np. w ramach obsługi
systemów informatycznych;
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w rozporządzeniu
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 (Dz.U.2011.14.67);
w związku z przetwarzaniem danych przysługuje Pani/Panu prawo do:
a. dostępu do danych osobowych,
b. sprostowania danych,
c. żądania usunięcia danych,
d. zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania,
e. prawo do ograniczenia przetwarzania.
Realizacja niektórych praw może być ograniczona na podstawie przepisów RODO.
posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie
narusza przepisy prawa;
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez
profilowanie oraz nie zostaną przekazane do państwa trzeciego ani organizacji
międzynarodowej.

