Klauzula informacyjna dla osoby fizycznej której dane osobowe Urząd Miejski w
Surażu uzyskał w sposób inny niż od tej osoby.
Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Suraż z siedzibą w Surażu
przy ulicy 11 Listopada 16 reprezentowana przez Burmistrza.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email:
iod@eterneco.eu lub pisemnie na adres Administratora danych.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO tj. przetwarzanie danych
osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze w związku z Ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjmowania, analizy,
przekazywania do właściwych organów i instytucji oraz publikacji oświadczeń
majątkowych .
5. Przetwarzane będą następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane
identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe, dane publiczne rejestrowe (np. NIP,
PESEL, Ewidencja gruntów i budynków), dane majątkowe i inne dane zawarte w
oświadczeniu majątkowym.
6. Pani/Pana dane osobowe pochodzą z następujących źródeł: oświadczenie majątkowe
oraz formularze zeznań podatkowych PIT.
7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które
będą przetwarzały Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na postawie
zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz
instrukcji archiwalnej stanowiącej załącznik nr 6 do Rozporządzenia 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.
9. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
na podstawie art. 15 RODO oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje
Pani/Panu prawo do:
•
sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO,
•
usunięcia danych, na postawie art. 17 RODO,
•
ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO,
•
przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO,
10. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych
osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z
siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.
12. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.

