
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator danych osobowych.
Administratorem przekazanych danych osobowych będzie Prezydent Miasta Kalisza. Z administratorem można kontaktować
się: listownie: 62-800 Kalisz Główny Rynek 20, telefonicznie: +48 62 / 765 43 00 lub e-mailowo: sekretariat@  um  .kalisz.pl  .

Inspektor ochrony danych.
Administrator  wyznaczył  Inspektora  ochrony danych.  Z  Inspektorem można  kontaktować  się:  listownie:  62-800 Kalisz
Główny Rynek 20, telefonicznie: +48 62 / 765 43 56 lub e-mailowo: iod@  um  .kalisz.pl  .

Cele i podstawy przetwarzania.
Przekazane  dane  osobowe  będziemy  przetwarzać  w  celu  rozpatrzenia  przekazanego  za  pomocą  skrzynki  kontaktowej
wniosku.  Przetwarzanie  danych  osobowych  jest  niezbędne  do  wypełnienia  obowiązku  prawnego  ciążącego  na
administratorze wynikającego z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (art. 6
ust. 1 lit. c RODO*) oraz wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy
publicznej powierzonej Prezydentowi Miasta Kalisza (art. 6 ust. 1 lit. e RODO*).

Odbiorcy danych osobowych.
Przekazane dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Do
podmiotów tych należą w szczególności strony i uczestnicy wszczętych na podstawie przesłanego wniosku postępowań lub
organy zobowiązane do załatwienia sprawy zgodnie z właściwością, którym Administrator przekazał wniosek. Dane mogą
zostać  również  udostępnione  podmiotom  uprawnionym  do  obsługi  doręczeń**  oraz  podmiotom  świadczącym  usługi
serwisowe dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych.

Okres przechowywania danych.
Przekazane dane będziemy przechowywać przez okres niezbędny do załatwienia wskazanej we wniosku sprawy a następnie,
jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach oraz wydanego na jej podstawie rozporządzenia z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej,  jednolitych rzeczowych wykazów akt  oraz instrukcji  w sprawie organizacji  i  zakresu działania  archiwów
zakładowych.

Prawa osób, których dane dotyczą.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu:

• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są

niekompletne); 
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 
• prawo do wniesienia  skargi  do Prezesa UODO (na adres  Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  ul.  Stawki  2,

00 - 193 Warszawa).

Szczegółowych informacji dotyczących przysługujących praw oraz możliwości z ich skorzystania udziela Inspektor ochrony
danych. 

Informacja o wymogu podania danych.
Podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa. Konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości zawarcia
rozpatrzenia wniosku. 

Polityka prywatności.
Zasady  dotyczące  przetwarzania  danych  w  serwisach  www.  zostały  określone  w  Polityce  Prywatności
https://www.kalisz.pl/polityka-prywatnosci

* 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).

**Sytuacja dotyczy głównie podmiotów świadczących usługi  doręczania  przy użyciu środków komunikacji  elektronicznej  w tym m.in.  ePUAP w związku
z § 8 ust.  2 Rozporządzenia  Prezesa Rady Ministrów z dnia  14 września  2011 r.  w sprawie sporządzania  i doręczania dokumentów elektronicznych oraz
udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych .
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