INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH – dot. osób zgłaszających naruszenia prawa
Na podstawie art. 13 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, zwanego dalej
RODO, informujemy Panią/Pana o sposobie i celu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o
przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z przepisów RODO;
Administrator danych

Inspektor Ochrony Danych

Cele przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania

Okres przechowywania danych

Odbiorcy danych

Prawa związane z
przetwarzaniem danych
osobowych

Prawo wniesienia skargi do
organu

Inne

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Puck z
siedzibą w Pucku przy ul. 1 Maja 13, reprezentowany przez Burmistrza Miasta
Puck. Z administratorem, można skontaktować się poprzez adres e-mail:
sekretariat@miasto.puck.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora;
Administrator, wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się
Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem
danych osobowych poprzez adres e-mail: iodo@miastopuck.pl lub pisemnie
na adres siedziby Administratora danych;
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków
wynikających z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937
z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających
naruszenia prawa Unii, zwanej dalej „dyrektywą 2019/1937”
Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – realizacja
obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
Pani/Pana dane przetwarzane będą przez okres niezbędny dla osiągnięcia celu,
dla którego zostały zebrane, a po tym czasie przez okres określony 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 wydanym na
podstawie art.6 ust.2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach;
Bez wyraźnego wskazania z Pani/Pana strony, Państwa dane pozostaną
ononimowe. Do ich przetwarzania dopuszczone zostanie wąskie grono osób
upoważnionych do rozpatrzenia Pani/Pana zgłoszenia. Państwa dane mogą
zostać również udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie
przepisów prawa oraz podmiotom, które na podstawie stosownych umów
powierzenia, przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem/
Reprezentantem Administratora jest Burmistrz Miasta Puck – np. dostawcy
usług informatycznych;
- prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych
osobowych oraz uzyskania ich kopii;
- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych w każdym
momencie, gdy są one niepoprawne;
- prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach
określonych w RODO;
- prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych, w sytuacjach
określonych w RODO;
- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w
przypadkach określonych w RODO
W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do
prawidłowego zweryfikowania uprawnień wynikających z w/w dyrektywy, a
także udzielenia informacji zwrotnych z zakresu przebiegu realizacji
zgłoszenia.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani
przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
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Podpis osoby dokonującej zgłoszenie

