Załącznik nr 4 do zarządzenia organizacyjnego nr 49/18
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 6 czerwca 2018 r.

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI
1
W GLIWICACH ZA ZGODĄ
1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Gliwice z siedzibą w Urzędzie
Miejskim w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21, Gliwice 44-100).
2. Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w celu: wysyłki Newslettera Urzędu Miejskiego w
Gliwicach.
Podanie danych jest dobrowolne. Mają Państwo prawo nie wyrazić zgody na przetwarzanie
danych. Brak zgody spowoduje, że Państwa dane nie będą mogły zostać wykorzystane do celu,
którego zgoda miała dotyczyć.
3. Każda osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych
może korzystać
z następujących uprawnień:
 zwrócić się z żądaniem dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania
(poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 cofnąć zgodę; wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej
wycofania;
 żądać przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany do innego
administratora danych;
 wnieść skargę na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa do organu
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. W razie pytań i wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych zbieranych
przez Urząd można się kontaktować pisemnie lub korespondencją e-mail (iod@um.gliwice.pl)
z inspektorem ochrony danych.
5. Dodatkowe informacje:
a) dane osobowe mogą być przekazywane innym osobom lub podmiotom wyłącznie na
podstawie przepisów prawa w celu realizowania zadań publicznych
b) dane przechowujemy przez okres wynikający z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub z przepisów
szczególnych,
c) w Urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych
przypadkach, w tym profilowanie.
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Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami 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) dnia 27 kwietnia 2016 r.

