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KLAUZULA INFORMACYJA DO KARTY USŁUG PUBLICZNYCH

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych
w związku ze złożeniem zawiadomienia o zamiarze organizacji zgromadzenia

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
w związku z wydaniem zezwolenia
na przeprowadzenie imprezy masowej
TOŻSAMOŚĆ
ADMINISTRATORA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, przetwarzanych w Urzędzie
Miasta Zielona Góra jest:
Prezydent Miasta Zielona Góra, mający siedzibę w Zielonej Górze (65-015) przy
ul. Podgórnej 22

DANE
KONTAKTOWE
ADMINISTRATORA

Z administratorem – Prezydentem Miasta Zielona Góra można się skontaktować
pisemnie na adres siedziby administratora.

DANE
KONTAKTOWE
INSPEKTORA
OCHRONY DANYCH

Administrator - Prezydent Miasta Zielona Góra wyznaczył inspektora ochrony
danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez adres mail
iod@um.zielona-gora.pl
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych, które pozostają w jego zakresie działania.

CELE
PRZETWARZANIA I
PODSTAWA
PRAWNA

Pani / Pana dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e
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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO) w
związku z przepisem szczególnym ustawy;
przez Prezydenta Miasta Zielona Góra, w celu przyjęcia zawiadomienia o zamiarze
zorganizowania zgromadzenia – na podstawie ustawy Prawo o zgromadzeniach,
tj. z dnia 15 marca 2019 (Dz.U. z 2019 r. poz. 631)

ODBIORCY
DANYCH

OKRES
PRZECHOWYWANIA
DANYCH

PRAWA
PODMIOTÓW
DANYCH

PRAWO
WNIESIENIA
SKARGI DO
ORGANU
NADZORCZEGO
INFORMACJA O
DOWOLNOŚCI LUB
OBOWIĄZKU
PODANIA DANYCH

Odbiorcami danych są podmioty przetwarzające dane:
•
podmioty wykonujące zadania w ramach świadczenia usług serwisu,
rozwoju i utrzymania systemów informatycznych Urzędu Miasta
Zielona Góra;
•
podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Prezydenta Miasta
w związku z wykonywaniem powierzonych im zadań w drodze zawartej
umowy, takie jak operatorzy pocztowi lub gońcy;
•
podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy przepisów prawa,
•
instytucje kontrolujące i nadzorujące;
Pani/Pana dane osobowe udostępnia się podmiotom:
•
służbom; organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze;
państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym
podmiotom - w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych;
•
osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes
prawny;
•
osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes
faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody Pani
/Pana zgody;
•
jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych,
badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną
poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób,
których dane dotyczą;
przez:
Prezydenta Miasta Zielona Góra - w trybie indywidualnych zapytań.
Pani/Pana dane Prezydent Miasta Zielona Góra udostępnia także stronom
prowadzonych postępowań administracyjnych, których jest Pan/Pani stroną lub
uczestnikiem w trybie udostępnienia akt tych postępowań.

Dane zgromadzone w formie pisemnej są przetwarzane zgodnie z klasyfikacją
wynikająca z jednolitego rzeczowego wykazu akt organów gminy i związków
międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki (rozporządzenie
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. Dz.U. Nr 14, poz. 67):

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania
ich sprostowania.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 531 03 00
Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o Prawo o
zgromadzeniach (art. 10 ustawy). W przypadku działania na wniosek, odmowa
podania danych przez ich posiadacza, skutkuje nie zrealizowaniem przyjęcia
zawiadomienia o zamiarze organizacji zgromadzenia

Główny Specjalista

Dyrektor Departamentu

Inspektor

Ds. Bezpieczeństwa Publicznego

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Ochrony Danych Osobowych

opracowano: 25.07.2019

sprawdzono: 25.07.2019

sprawdzono: 25.07.2019

Sekretarz Miasta
zatwierdzono: 30.07.2019

