KLAUZULA INFORMACYJNA WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA NALEŻNOŚCIAMI
URZĘDU MIEJSKIEGO WROCŁAWIA
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją zadań Wydziału
Zarządzania Należnościami.
Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
Administrator danych

Inspektor Ochrony Danych

Kategorie danych
osobowych

Cele przetwarzania
Pani/Pana danych
osobowych

Podstawa przetwarzania
Pani/Pana danych
osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Wrocław,
z siedzibą we Wrocławiu. Może się Pani/Pan z nami skontaktować
w następujący sposób:

listownie na adres pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław

pisząc e-mail na adres wzn@um.wroc.pl

telefonicznie pod numerem 71 777 72 50

przez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej
(ePUAP): https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalogspraw/profil-urzedu/umwroclaw
Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych
sprawuje Inspektor Ochrony Danych.
W Urzędzie Miejskim Wrocławia został wyznaczony Inspektor Ochrony
Danych. Jest nim Sebastian Sobecki. Z inspektorem może się Pani/Pan
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących
Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem
może się Pani/Pan skontaktować:

telefonicznie pod numerem 71 777 77 24

osobiście w budynku przy ulicy Zapolskiej 4

pisząc e-mail na adres iod@um.wroc.pl
W celu realizowania zadań przez Wydział Zarządzania Należnościami
konieczne jest przetwarzanie danych identyfikujących Panią/Pana
w zakresie, który jest potrzebny do przeprowadzenia danego
postępowania, tj. danych dotyczących:

tożsamości

zobowiązań i podstaw ich naliczenia

danych niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego

danych niezbędnych do prowadzenia postępowania ulgowego

danych dotyczących orzeczeń wydanych w postępowaniach
administracyjnych i sądowych

identyfikatorów systemowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia
postępowań z zakresu windykacji, egzekucji administracyjnej
należności pieniężnych, ustalania następców prawnych w sprawach
związanych ze stanem prawnym nieruchomości, rozpatrywania
wniosków o ulgi w spłacie należności w ramach zadań realizowanych
przez Wydział Zarządzania Należnościami, rozpatrywania spraw
z zakresu pomocy publicznej, uczestnictwa w programie Nasz Wrocław
oraz do uczestnictwa w programie Karty Turystycznej.
Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w konkretnych,
wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie będą przetwarzane
dalej w sposób niezgodny z tymi celami.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie niżej
wymienionych przepisów i umów:

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)

ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji

ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece

ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami



Źródła pozyskania danych
osobowych

Okres przechowywania
Pani/Pana danych
osobowych
Odbiorcy Pani/Pana
danych osobowych

Pani/Pana prawa
związane z
przetwarzaniem danych
osobowych

ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa
użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele
mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania
cywilnego

ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego

ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej

umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dot. uczestnictwa
w programie Nasz Wrocław i/lub programie Karty Turystycznej
Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane:

ze stosownych rejestrów (np. rejestru mieszkańców, ksiąg
wieczystych, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej)

od stron i uczestników postępowań

od organów administracji publicznej i jednostek im podległych lub
podporządkowanych

od organów sądowych

od notariuszy

od innych podmiotów
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny
do realizacji w/w celów, lecz nie krócej niż okres wskazany
w przepisach o archiwizacji.
Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane:

naszym dostawcom i usługodawcom, którym zlecimy usługi
związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom
usług informatycznych. Takie podmioty przetwarzają dane na
podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami,

uczestnikom i stronom postępowań w obrębie zadań realizowanych
przez Wydział Zarządzania Należnościami.
Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem
danych osobowych:

prawo dostępu do danych osobowych,

prawo żądania sprostowania danych osobowych,

prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych,

prawo do przenoszenia danych osobowych,

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych - w przypadkach uznania, iż
przetwarzanie przez Wydział Zarządzania Należnościami Pani/Pana
danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
Aby skorzystać z powyższych praw, proszę się skontaktować z nami
lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe
w punktach 1 i 2 powyżej).

