INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
I PRZYSŁUGUJĄCYCH Z TEGO TYTUŁU PRAW
1) Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Pszów z siedzibą w Pszowie ul. Pszowska 534.
2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować listownie, na adres:
Urząd Miasta Pszów, ul. Pszowska 534, 44-370 Pszów lub pocztą elektroniczną, na adres: iod@pszow.pl
w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
3) Dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązku ciążącego na Administratorze na podstawie
przepisów prawa w celu prowadzenia postępowania z zakresu ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz.
1967).
4) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu,
w tym profilowaniu oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
5) Zgodnie z przepisami przysługuje:
- prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
- prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
- prawo do usunięcia danych osobowych, w uzasadnionych przepisami prawa przypadkach,
- prawdo do przeniesienia danych osobowych, o ile będzie to technicznie możliwe,
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w uzasadnionych przepisami prawa przypadkach,
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa ul. Stawki 2).
6) Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie
przepisów prawa lub kiedy jest to niezbędne do realizowania zadań Administratora.
7) Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały
zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane, dane
mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym
zakresie.
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do realizacji celu wskazanego w pkt 3).

…….……………………………………….

(data i czytelny podpis)

