KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Drogi Kliencie,
w związku z realizacją wymogów 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”) (Dz. Urz. UE z dnia 4 maja 2016 r. L 119/1), informujemy
o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od dnia 25 maja 2018 roku.
Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych
Administrator Danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Wrocławia.
Osobowych (ADO)
Może się Pani/Pan z nami skontaktować w następujący sposób:

listownie na adres: Prezydent Wrocławia, Urząd Miejski Wrocławia,
pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław

przez e-mail: wnk@um.wroc.pl

telefonicznie: +48 71 777 92 02.
Inspektor Ochrony
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą może się
Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania
Danych
Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu
praw związanych z przetwarzaniem danych.
Z Inspektorem może się Pani/Pan kontaktować w następujący sposób:

listownie na adres: ul. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław

przez e-mail: iod@um.wroc.pl

telefonicznie: +48 717 77 77 24.
Cele przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu: wykonania
umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań przed zawarciem
danych osobowych
umowy; wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
którym jest zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Wrocław
lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.

Podstawy prawne
przetwarzania danych
osobowych

Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji
gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub
zawarta między stronami umowa.
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na podstawie przepisów prawa
krajowego, w szczególności:











ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny;
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania
administracyjnego;
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności nieruchomości;
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania
wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo
własności tych gruntów;
ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece;
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym;
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;




ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa;



ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Prawa związane
z przetwarzaniem
danych osobowych

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych
osobowych:
 prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych - jeżeli ono przysługuje
na podstawie art. 20 RODO.
Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się z nami lub z
naszym Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe powyżej).

Prawo wniesienia
skargi

W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Pani/Pana danych
osobowych, przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

Okres
przechowywania
danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do
realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz
w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa
dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora, a w
szczególności:
 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach,
 rozporządzenia 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.

Odbiorcy danych
osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do
ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto
odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych,
tj. usługodawcom zajmującym się obsługą informatyczną Administratora,
podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, osobom
fizycznym posiadającym wiedzę specjalną i występującym w postępowaniu
w charakterze biegłego.

