Klauzula informacyjna, dotycząca przetwarzania danych osobowych,
pozyskiwanych w ramach rezerwacji wizyt
w Wydziale Transportu i Komunikacji Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Na podstawie 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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L z 2016 r. Nr 119,
z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem, uprzejmie informuję, że:
TOŻSAMOŚĆ
ADMINISTRATORA

Administratorem pozyskiwanych danych osobowych przez Miasto Nowy Sącz jest Prezydent Miasta,
mający siedzibę i adres: Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz. Miasto Nowy Sącz jest jednostką samorządu
terytorialnego, realizującą zadania ustawowe gminy, powiatu oraz zadania zlecone administracji
rządowej.

DANE KONTAKTOWE
ADMINISTRATORA

Z Administratorem – Prezydentem Miasta Nowego Sącza można się skontaktować za pomocą e-mail:
urzad@nowysacz.pl , telefonicznie: 18 448-65-60, pisemnie na adres administratora; e-puap:
/os335l9icx/skrytka lub na adres siedziby Administratora.

DANE KONTAKTOWE
INSPEKTORA
OCHRONY DANYCH

Administrator – Prezydent Miasta Nowego Sącza wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym
może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: iod@nowysacz.pl lub pisemnie na adres siedziby
administratora, z dopiskiem „Do Inspektora Ochrony Danych”. Z Inspektorem Ochrony Danych
można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE
PRZETWARZANIA I
PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane osobowe, to adres e-mail przetwarzane będą wyłącznie w celu, w jakim administrator
je od Pani/Pana pozyskał i w zakresie niezbędnym do realizacji usługi rezerwacji terminu wizyty w
Wydziale Transportu i Komunikacji Urzędu Miasta Nowego Sącza.
Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.

ODBIORCY DANYCH

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych powyżej Pani/Pana dane
osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.
Odbiorcami danych mogą być:
1) podmioty upoważnione na podstawie odpowiednich przepisów prawa (np. sądy);
2) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora (np. operatorom i podmiotom
serwisującym aplikacje i systemy informatyczne, w których przetwarzane są dane osobowe na
podstawie zawartej umowy z administratorem danych).

PRZEKAZANIE
DANYCH
OSOBOWYCH DO PAŃSTWA
TRZECIEGO LUB
ORGANIZACJI
MIĘDZYNARODOWEJ

Administrator w uzasadnionych prawem przypadkach może przekazywać dane osobowe do państwa
trzeciego lub do organizacji międzynarodowej.

OKRES
PRZECHOWYWANIA
DANYCH

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji celu, do których zostały zebrane,
a także po jego zrealizowaniu nie dłużej niż przez 14 dni.

PRAWA PODMIOTÓW
DANYCH

Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, żądania przenoszenia danych, a także
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych. Realizacja powyższych uprawnień następuje na
zasadach określonych w rozdziale III rozporządzenia.

PRAWO WNIESIENIA
SKARGI DO ORGANU
NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd
Ochrony Danych Osobowych, adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, adres e-mail:
kancelaria@uodo.gov.pl .

ŹRÓDŁO
POCHODZENIA
DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji przedstawionego
każdorazowo celu i bez ich podania nie jest możliwa realizacja tego celu.

ZAUTOMATYZOWANIE
/PROFILOWANIE

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą
profilowane.

