KLAUZULA INFORMACYJNA
dla klientów Urzędu Miasta Nowego Sącza
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
tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO, uprzejmie informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Nowego Sącza, z siedzibą przy ul. Rynek 1,
33-300 Nowy Sącz.
2. z Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Nowego Sącza można się skontaktować za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres: iod@nowysacz.pl lub listownie na podany powyżej adres z dopiskiem „Dla inspektora ochrony
danych”.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wymogów określonych przepisami prawa nakładających
na Prezydenta Miasta obowiązek analizy oświadczeń majątkowych składanych Prezydentowi Miasta przez osoby
do tego zobowiązane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz:
a) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256
ze zm.);
b) ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz.164 ze zm.);
c) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 poz.713 ze zm.) lub ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 920) lub z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1668 ze zm.).
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych, w zależności od przesłanki prawnej przetwarzania, są:
a) strony postępowania, ich pełnomocnicy, przedstawiciele stron (jeśli w danej sprawie występują), uprawnieni na
podstawie przepisów prawa do dostępu do akt sprawy zawierających dane osobowe, którym rozstrzygnięcie
sprawy Prezydent Miasta Nowego Sącza zobowiązany jest doręczyć;
b) podmioty przetwarzające dane osobowe, w przypadku gdy Prezydent Miasta Nowego Sącza powierzył takiemu
podmiotowi przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów;
c) wszystkie osoby, które w związku z przetwarzaniem danych będą mogły się z nimi zapoznać, jeśli Prezydent
Miasta Nowego Sącza ma obowiązek upubliczniania danych;
d) właściwy naczelnik urzędu skarbowego ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie
majątkowe;
d) Centralne Biuro Antykorupcyjne;
e) właściwy Marszałek Województwa;
f) Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
g) policja, prokuratura.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz prawo żądania ich sprostowania.
Prezydent Miasta Nowego Sącza musi mieć pewność, że nie udostępni Pani/Pana danych osobom nieuprawnionym,
dlatego w przypadku powzięcia wątpliwości, co do tożsamości osoby, która wnioskuje o dostęp do danych lub żąda ich
sprostowania, stosowane są w Urzędzie Miasta w Nowym Sączu procedury autoryzacji, co może wiązać się ze
skierowaniem do Pani/Pana prośby o dodatkowe informacje weryfikujące.
7. W przypadkach określonych przepisami prawa ma Pani/Pan prawo również do ograniczenia przetwarzania danych
osobowych, przeniesienia danych do innego administratora, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych.
8. Okres przechowywania przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza Pani/Pana danych osobowych wynosi 6 lat
z ewentualnym przedłużeniem o czas procedowania zniszczenia dokumentów z zastosowaniem właściwego trybu.
9. Podanie Prezydentowi Miasta Nowego Sącza danych osobowych umożliwiających Pani/Pana identyfikację jest
obowiązkiem wynikających z przepisu prawa; jeśli Prezydent Miasta Nowego Sącza tych danych nie będzie posiadał,
Pani/Pana sprawa nie będzie mogła zostać rozpatrzona.
10. Dotyczące Pani/Pana decyzje nie będą oparte na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym ich profilowaniu.
11. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta w Nowym Sączu narusza
przepisy o ochronie tych danych, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych
adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
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