
Klauzula informacyjna dot. kontaktu z Urzędem
Miejskim

TOŻŻ SAMOSŚĆŚ  ADMINISTRATORA 
DANYĆH

Administratorem Twoich danych osobowych jest Gmina Miejska Kowary, ul. 1 Maja 1a,
58-530 Kowary, tel. 75 64 39 222, e-mail: bok@kowary.pl

DANE INSPEKTORA OĆHRONY 
DANYĆH

Kontakt e-mail do Inspektora Ochrony Danych: iod@kowary.pl.

ĆELE ORAŻ PODSTAWA PRAWNA 
PRŻETWARŻANIA DANYĆH 
OSOBOWYĆH

Ćelem przetwarzania jest kontakt z Urzędem Miejskim w Kowarach.

Względem  prywatnych  osoó b  fizycznych  (mieszkanó coó w,  podatnikoó w,  itd.)  oraz  osoó b
fizycznych prowadzących działalnosócó  gospodarczą,  podstawą prawną przetwarzania
jest:

• zadanie realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania
władzy  publicznej  powierzonej  administratorowi,  jesó li  komunikacja  ma
charakter  powiadamiania  o  wazżnych  okolicznosóciach  związanych  z  jej
prawami i obowiązkami, ktoó re wymagają podjęcia przez nią działania w celu
ochrony   jej   interesu   prawnego   lub   faktycznego;  więcej  szczegoó łoó w
znajdziesz w II częsóci klauzuli;

• zgoda, w kazżdym innym przypadku.

Względem osoó b reprezentujących podmioty prawne lub wyznaczonych przez podmioty
prawne do kontaktu z pracownikami Urzędu, dane kontaktowe będą przetwarzane na
podstawie:

• umowy, porozumienia lub innego instrumentu prawnego wiązżącego interesy
Urzędu i podmiotu prawnego, tak w celu realizacji czynnosóci umownych jak i
w celu podjęcia działanó  zmierzających ku nawiązania wspoó łpracy poprzez taki
instrument prawny,

• zgody,  gdy  osoba  reprezentująca  podmiot  prawny  kontaktuje  się  lub  ma
kontaktowacó się z Urzędem w celach innych nizż  w powyzższym akapicie.

OKRES PRŻEĆHOWYWANIA 
DANYĆH

Dane kontaktowe mogą bycó  przetwarzane tak długo, jak długo sówiadczymy na Twoją
rzecz  usługi,  w ramach ktoó rych  mozże  istniecó  potrzeba dokonania  powiadomienia  o
wazżnych  okolicznosóciach.  Jesó li  nie  sówiadczymy  Tobie  zżadnych  usług,  to  dane  będą
przetwarzane  nie  kroó cej  nizż  przez  okres  niezbędny  do  udzielenia  odpowiedzi  na
zapytanie  lub  do  momentu  wycofania  zgody  na  przetwarzanie.  Jesó li  podstawą
przetwarzania  jest  umowa  lub  podobny  instrument  prawny,  woó wczas  dane  będą
przetwarzane do momentu rozwiązania lub wygasónięcia umowy, jak i mogą bycó  dalej
przetwarzane na podstawie zgody na cele kontaktu lub przyszłej wspoó łpracy.

PRAWA PODMIOTOŚ W DANYĆH Przysługuje  Tobie  prawo  dostępu do  własnych  danych,  sprostowania,  usunięcia,
ograniczenia  przetwarzania,  cofnięcia  zgody na  przetwarzanie  (jesó li  podstawą
przetwarzania jest zgoda).
Mozżesz  takzże  wniesócó  sprzeciw  wobec  przetwarzania  danych  kontaktowych,  gdy
zostały  one  wykorzystane  w  innym  celu,  nizż  ten,  w  ktoó rym  pierwotnie  je  nam
przekazałasó/esó .
Przysługuje  Tobie  takzże  prawo  do  wniesienia  skargi do  Prezesa  Urzędu  Ochrony
Danych Osobowych.

INFORMAĆJA O WARUNKAĆH 
PODANIA DANYĆH OSOBOWYĆH

W  przypadku  zgoó d,  podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  ale  mozże  bycó
niezbędne  do  wykonania  czynnosóci,  o  ktoó rą  wnosisz.  Koniecznosócó  podania  danych
osobowych zasygnalizuje pracownik Urzędu.
W  przypadku  umoó w  z  podmiotami  prawnymi  podanie  danych  kontaktowych
pracownikoó w  lub  reprezentantoó w  mozże  bycó  niezbędne  do  realizacji  umowy,  w
zalezżnosóci od charakteru wspoó łpracy.

INFORMAĆJA 
O ŻAUTOMATYŻOWANYM 
PODEJMOWANIU DEĆYŻJI

Żautomatyzowane podejmowanie decyzji nie jest realizowane.

INFORMAĆJE DOTYĆŻĄĆE ŻGOŚ D Masz prawo wycofacó  zgodę w dowolnym momencie,  przy czym cofnięcie zgody nie
wpływa na zgodnosócó z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.
Aby  wycofacó  zgodę,  nalezży  wysłacó  wiadomosócó  e-mail  na  adres  bok@kowary.pl z
zżądaniem wycofania zgody na przetwarzanie danych kontaktowych. W przypadku, gdy
kontakt nawiązano z pracownikiem konkretnego referatu, nalezży zwroó cicó  się do niego
telefonicznie lub mailowo z zżądaniem wycofania zgody.
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Dodatkowe informacje dot. przetwarzania danych
osobowych

KATEGORIE DANYĆH OSOBOWYĆH Jesó li jestesó  prywatną osobą fizyczną lub prowadzisz jednoosobową działalnosócó 
gospodarczą, woó wczas przetwarzacó będziemy dane kontaktowe np. imię, nazwisko, 
adres korespondencyjny, adres e-mail, nr telefonu, nr skrytki ePUAP, identyfikator 
komunikatora internetowego.

Jesó li jestesó  osobą reprezentująca podmiot prawny, woó wczas przetwarzacó mozżemy dane
kontaktowe oraz stanowisko słuzżbowe.

ŻŚ ROŚ DŁO DANYĆH Względem  prywatnych  osoó b  fizycznych,  zóroó dłem  danych  jest  osoba,  ktoó rej  dane
dotyczą.
Względem  osoó b  reprezentujących  podmioty  prawne  lub  pracownikoó w  podmiotu
prawnego wyznaczonych do kontaktu,  zóroó dłem danych jest  albo osoba,  ktoó rej  dane
dotyczą, albo zatrudniający ją podmiot prawny.

DODATKOWE INFORMAĆJE 
DOTYĆŻĄĆE PODSTAW PRAWNYĆH

Gdy mowa o przetwarzaniu danych kontaktowych osoó b fizycznych na postawie zadania
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), Twoje dane kontaktowe, ktoó re
zebralisómy w innym celu,  mozżemy wykorzystacó  w celu kontaktu z  Tobą w kazżdym
przypadku związanym z zapewnieniem Tobie ochrony w Twoim interesie prawnym lub
faktycznym – jest to czynnosócó  wynikająca z art. 15b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji  działalnosóci  podmiotoó w  realizujących  zadania  publiczne.  Ponadto,
podstawą prawną będą woó wczas  takzże odpowiednie przepisy szczegoó lne związane z
danym celem, w ktoó rym się kontaktujemy, nawet jesó li bezposórednio nie zezwalają nam
one przetwarzacó Twoich danych kontaktowych.


