Klauzula informacyjna postępowanie egzekucyjne / windykacyjne / wezwanie do zapłaty
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 takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), przekazujemy Pani/Panu poniższe informacje związane z przetwarzaniem
Pani/Pana danych osobowych.
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przetwarzane

Odbiorcy danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Urząd Miasta i Gminy w Sycowie
ul. Mickiewicza 1
56 – 500 Syców
reprezentowany przez Burmistrza
Z AD można się skontaktować:
-

tel.: (62) 785 51 00

-

e-mail: burmistrz@sycow.pl

Naszym IOD jest mgr inż. Sebastian KOPACKI – iodo@sycow.pl
Pani / Pana dane osobowe są przetwarzane na potrzeby prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie
postępowania egzekucyjnego/ windykacyjnego/ wezwania do zapłaty, na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. e); art. 6 ust. 1 lit c)
RODO zgodnie z którym przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
w zakresie danych wrażliwych na podstawie art. 9 ust 2 lit b) RODO, zgodnie z którym przetwarzanie jest niezbędne do
wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora oraz Ustawy o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji z dnia 17 czerwca 1966r. (tj. Dz. U. z 2017r poz. 1201 z późn. zmianami).
Niezbędne Pana/Pani dane związane z postępowanie egzekucyjnym/ windykacyjnym/ wezwaniem do zapłaty, mogą być
pozyskane od innych organów administracji publicznej oraz innych źródeł na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO.
Przestaniemy przetwarzać Pani / Pana dane w ww. celach po zakończeniu postępowania i upłynięciu właściwego dla tego
postępowania czasu przypisanego kategorią archiwalną, określoną w Rozporządzeniu Prezesa Rady 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 (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67). Twoje dane będziemy przetwarzać
dłużej o ile wykażemy, że w stosunku do nich istnieją ważne dla nas prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne
wobec Twoich interesów lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty i organy państwowe na mocy obowiązującego prawa.

Prawa osoby, której dane
dotyczą

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania. Informuję również, że powyższe uprawnienia, na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących, mogą
być ograniczone lub wyłączone. W takim wypadku, skorzystanie z danego uprawnienia będzie niemożliwe.

Dodatkowe informacje

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
oraz krajowe przepisy o ochronie danych osobowych. Pani/Pana dane co do zasady nie będą przetwarzane w celu
podejmowania zautomatyzowanej decyzji i nie będą przetwarzane w celu profilowania.

