
KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA

Zgodnie z 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 (ogólne rozporządzenie o
ochronie  danych)  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  (Dz.  Urz.  UE.  L  Nr  119,  str.  1),  zwanego  dalej
„Rozporządzeniem” lub „RODO” informuję, że:
1. Administratorem  Pani/  Pana  danych  osobowych  jest  Gmina  Byczyna reprezentowana  przez

Burmistrza Byczyny 
• z siedzibą w Byczynie przy ulicy Rynek 1, 46-220 Byczyna,
• telefon kontaktowy: 77 413 41 50, 
• adres poczty elektronicznej um@byczyna.pl

2. Administrator danych informuje, iż został powołany Inspektor Ochrony Danych, którego funkcję pełni
Pani Agnieszka Kwaśnik. Kontakt z Inspektorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej:

• iod@valven.pl
• lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych, wskazany powyżej.

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane przede wszystkim w celach związanych z realizacją zadań
publicznych  tj.  poprzez  wymianę  korespondencji  w  związku  ze  złożonym  bądź  wysłanym  przez
Państwo pismem, wnioskiem, formularzem lub inną formą załatwienia sprawy. W takim przypadku
Państwa  dane  będą  przetwarzane  w  celu  wypełnienia  obowiązku  prawnego  ciążącego  na
Administratorze  (art.  6  ust.  1  lit.  c  RODO).  Innymi  celami,  które  mogą  być  realizowane,  jest
konieczność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umów np. jeśli Państwo świadczą jakąś
usługę na rzecz Miasta  lub Urzędu.  Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych
będzie zarówno art. 6 ust.  1 lit. b RODO (w związku z przeprowadzeniem czynności związanych z
zawarciem i  realizacją  umowy cywilnoprawnej)  jak i  art.  6  ust.  1  lit.  c  RODO jako niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (w związku z szeregiem przepisów
regulujących  zasady  powstawania,  ustalania  oraz  wygasania  zobowiązań  podatkowych).  Oprócz
realizacji wyżej wymienionych celów Urząd jest również pracodawcą, w związku z czym przetwarza
dane swoich pracowników, czy też stażystów i  praktykantów oraz osób starających się o pracę w
Urzędzie. W przypadku ogłoszonego konkursu na wolne stanowisko Administrator będzie przetwarzał
dane  osobowe  kandydatów  wskazane  w  przepisach  dotyczących  prawa  pracy  –  jako  realizacja
obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dobrowolne podanie
danych  w  składanej  ofercie,  wniosku,  korespondencji  w  zakresie  szerszym  niż  potrzebny  do
załatwienia  konkretnej  sprawy  jest  rozumiane  przez  Administratora  jako  wyraźne  działanie
potwierdzające wyrażenie zgody na przetwarzanie takich danych. W niektórych przypadkach dane
przetwarzane są  w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) np. w udział
w  szeroko  rozumianych  inicjatywach  organizowanych  na  rzecz  promocji  Miasta  (udział  w
plebiscytach, konkursach, w czynnościach związanych z realizacją projektów zgłaszanych do Budżetu
Obywatelskiego itp.) W sytuacji, gdy zgłoszą się Państwo do Urzędu z wnioskiem o udostępnienie
informacji publicznej, Państwa dane będą przetwarzane w celu wykonania zadania realizowanego w
interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi
(art.  6 ust.  1 lit.  e RODO).  Zaś w przypadku np. wydania decyzji  odmownej dane osobowe będą
przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO jako realizacja obowiązku prawnego ciążącego na
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Administratorze. Na terenie Urzędu w Izbie Tradycji i wejściu na wieżę widokową zainstalowany jest
również monitoring (kamery). Celem zainstalowanego monitoringu jest zapewnienie ochrony mienia,
bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie Urzędu, ustalenie sprawców czynów nagannych,
wyjaśnienie  sytuacji  konfliktowych  oraz  zachowanie  w  tajemnicy  informacji.  Pani/  Pana  dane
osobowe będą przetwarzane również na podstawie Pani/ Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu
poinformowania Panią/ Pana o ewentualnych brakach formalnych do złożonego wniosku, ułatwienia
kontaktu, w celu ustalenia np. daty wizji lokalnej.

4. Państwa dane mogą zostać przekazane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym
zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i  w celach,
które  wynikają  z  przepisów  powszechnie  obowiązującego  prawa,  dostawcom  usług  pocztowych,
stronom i uczestnikom postępowań administracyjnych, bankom.
Odbiorcami Państwa danych są również podmioty przetwarzające dane w imieniu Urzędu Miasta/
Gminy.  Do  tych  podmiotów  zaliczamy  firmy  informatyczne,  które  świadczą  usługi  serwisowe
oprogramowania  wspomagającego  zarządzanie  oraz  dostawcom  usług  dodatkowych  w  zakresie
komputerowego systemu zarządzania (w tym hosting strony internetowej i  poczty elektronicznej),
dostawca i  hostingodawca BIP,  dostawca  oprogramowania  dziedzinowego,  podmiot  dostarczający
oprogramowanie do elektronicznego obiegu dokumentów, z którego usług korzysta Urząd. Podstawą
prawną  przetwarzania  danych  w  imieniu  Urzędu  Miasta  jest  art.  28  ogólnego  rozporządzenia  o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, gdy podstawą prawna 
przetwarzania jest przepis prawa, jest wymagane do realizacji celu, gdy podstawą przetwarzania jest
wykonanie  zadania  realizowanego  w  interesie  publicznym  lub  w  ramach  sprawowania  władzy
publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). Brak ich podania uniemożliwi
realizację celu dla którego zostały zebrane. W sytuacji, gdy podstawą prawną przetwarzania jest art.
6 ust. 1 lit. b RODO podanie przez Panią/ Pana danych jest warunkiem zawarcia umowy, brak ich
podania uniemożliwi realizację umowy. W sytuacji, gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO) podanie przez Panią/ Pana danych jest dobrowolne.
W sytuacji, gdy Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody można ją odwołać w dowolnym
momencie  składając  pisemne  oświadczenie  u  Administratora  lub  za  pośrednictwem  poczty
elektronicznej na podany adres email: um@byczyna.pl
Powyższe  nie  wpływa  na  zgodność  z  prawem  przetwarzania,  którego  dokonano  na  podstawie
wyrażonej przez Panią/ Pana zgody przed jej cofnięciem.

6. Administrator danych osobowych oświadcza i zapewnia, że stosowane przez Niego środki techniczne
i  organizacyjne  mające  na  celu  zapewnić  bezpieczeństwo  procesom  przetwarzania  danych
osobowych odpowiadają wymaganiom określonym w RODO, w szczególności postanowieniom art. 32
RODO.

7. Okres  przechowywania  Państwa danych  zależy  od  celu  przetwarzania  danych  oraz  zgodny  jest  z
Rozporządzeniem Prezesa 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 lub z innym szczególnym przepisem prawa, regulaminem.

8. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
a)prawo dostępu do danych osobowych w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (art. 15 RODO),
b)prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nie -
prawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO),
c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w
ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (art. 18 RODO),
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d) prawo do żądania usunięcia danych osobowych, w sytuacji gdy przetwarzanie danych nie następu-
je w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa wskazanego w art. 6 ust. 1 lit. c
RODO (art. 17 RODO),
e) prawo do przenoszenia danych osobowych, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust.
1 lit. b RODO lub art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany
(art. 20 RODO),
f) prawo do cofnięcia zgody, gdy przetwarzanie jest oparte o wyrażenie zgody (art. 7 ust. 3 RODO).
g) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych Pani/Pana dotyczących, gdy przetwa-

rzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit e RODO (art. 21 RODO).
9. Ma Pani/  Pan prawo wniesienia  skargi  do  organu nadzorczego:  Prezesa  Urzędu Ochrony Danych

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  przekazane  odbiorcy  w  państwie  trzecim  lub  organizacji

międzynarodowej.
11. Pani/Pana  dane  osobowe  nie  są  przetwarzane  przez  Administratora  danych  w  sposób

zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dotyczących konkretnej sprawy umieszczamy na
stronie Biuletynu  Informacji  Publicznej  Urzędu  Miejskiego  w  Byczynie  w  zakładce  Ochrona  Danych
Osobowych. Informacje  te  są  zazwyczaj  elementem formularza  lub  wniosku,  jaki  wypełniają  Państwo w
ramach danej sprawy
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