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w
2022
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Kto jest Administratorem Pani / Pana danych
osobowych?
Administratorem,
o przetwarzaniu Pani / Pana danych osobowych?

Inspektorem Ochrony
Danych?

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Zabrze
-7.

Miejskim w Zabrzu, 41-

Z Prezydentem Miasta Zabrze
1) pod adresem poczty elektronicznej: umz@um.zabrze.pl,
2) pod numerem telefonu: 032 373 33 00,
3)
-

-7 z dop

z
1)
2)
3)

-7 z do

pod adresem poczty elektronicznej: iod@um.zabrze.pl,
pod numerem telefonu: 032 373 33 00,
pisemnie na
-

Pani/Pana
adania proponowanego tym wnioskiem oraz, w przypadku wyboru
zadania do realizacji, konsultacji planowania i wykonywania tego zadania;
w celu weryfikacji uprawnienia osoby do poparcia wniosku oraz weryfikacji faktu poparcia wniosku przez wymagane minimum uprawnionych do poparcia
Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych?

sytuacji gdy taka zgoda jest
wymagana.
art. 6 ust. 1 lit c) RODO, tj.:

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
i

art. 6 ust. 1 lit a) RODO.

Pani/Pana
w
Pani/Pana

osobowych?

na zlecenie Miasta Zabrze,
-321 Gdynia. Podmiotem

danych
przetwarzane, jest [nazwa podmiotu]

, ul. [ulica, numer budynku, numer lokalu],

.W

przypadkach

pocztowi, w
zebrane.
w celach archiwalnych

rzechowujemy Pani/Pana dane
osobowe?

akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu d

Jakie
masz
uprawnienia
wobec
Administratora w zakresie przetwarzanych
danych?

1, posiada Pani/Pan prawo
Na zasadach
administratora:
1)
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
3)
4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
5) przenoszenia swoich danych osobowych,
a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

od
i
granicach wskazanych przepisami

-

dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie

osobowych narusza przepisy o

do wniesienia skargi na przetwarzanie danych
przez Administratora?
Czy musi Pani/
osobowe?
nie podleg
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu?

1

Panu prawo do wniesienia
Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
konsultacjach z

obywatelskiego przeprowadzanego na podstawie

dnia 8 marca 1990 r. o

bec Pani/Pana skutki prawne lub w

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

