Od 25 maja 2018 roku mają zastosowanie przepisy 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 (RODO).
Najważniejszym celem RODO jest wzmocnienie ochrony danych osobowych osób
fizycznych, które są gromadzone i przetwarzane przez firmy oraz instytucje prowadzące działalność
na terenie Unii Europejskiej.
Poniżej przedstawiamy informację o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych
w Urzędzie Miejskim w Wołominie.
1. Administrator Danych Osobowych:
Administratorem

danych

osobowych

przetwarzanych

przez

Urząd

Miejski

w Wołominie jest Burmistrz Wołomina, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin;
2. Inspektor Ochrony Danych:
W Urzędzie Miejskim w Wołominie jest powołany Inspektor Ochrony Danych.
Dane kontaktowe do inspektora, e-mail: iod@wolomin.org.pl;
3. Cel i podstawy prawne przetwarzania:
Zbierane przez Urząd Miejski w Wołominie Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane
w celu udzielenia odpowiedzi na składane do Urzędu podania, wnioski i interpelacje oraz
w celu realizacji podpisanych umów, na podstawie art. 6 ust. 1 ww. Rozporządzenia;
4. Kategorie danych osobowych - informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych
w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą.
Przetwarzamy następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikacyjne,
dane adresowe, dane kontaktowe, dane dotyczące Pani/Pana roku urodzenia oraz stosunku
do wnioskodawcy;
5. Kto może mieć dostęp do Pani/Pana danych osobowych:
Odbiorcą pozyskanych przez Urząd Miejski w Wołominie Pani/Pana danych osobowych są
pracownicy Urzędu oraz podmioty zewnętrzne uczestniczące w procesie przygotowywania
odpowiedzi na składane do Urzędu podania, wnioski i interpelacje oraz uczestniczący
w procesie realizacji podpisanych umów, a także organy ustawowo uprawnione do dostępu
do Pani/Pana danych osobowych;
6. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych:
Gromadzone w Urzędzie Miejskim w Wołominie Pani/Pana dane osobowe są
przechowywane przez okres wynikający z przepisów wprowadzonych Rozporządzeniem
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
działania archiwów zakładowych;

7. Przysługujące Pani/Panu Prawa:
•

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem, o ile prawo to nie zostało ograniczone na podstawie odrębnych przepisów;

•

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;

8. Wymóg podania danych:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym- warunkiem
udzielenia odpowiedzi na składane do Urzędu podania, wnioski interpelacje lub warunkiem
zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości
udzielenia odpowiedzi na składane do Urzędu podania, wnioski i interpelacje lub brak
możliwości podpisania umowy;
9. Od kogo pozyskujemy Pani/Pana dane osobowe- informacja dotyczy danych osobowych
pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą.
Pani/Pana dane osobowe są pozyskiwane od osób składających wniosek, z baz danych, dla
których administratorem jest Burmistrz Wołomina oraz baz danych Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji - Centrum Personalizacji Dokumentów.

