Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
„Miejski System Powiadamiania SMS”
Miasto Nowy Sącz
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:
1. Administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Miasto Nowy Sącz reprezentowane
przez Prezydenta Miasta, adres siedziby: Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz; Miasto Nowy Sącz jest
jednostką samorządu terytorialnego realizującą zadania ustawowe gminy, powiatu oraz
zadania zlecone administracji rządowej;
2. Z administratorem – Prezydentem miasta Nowego Sącza można się skontaktować za pomocą
email: urzad@nowysacz.pl ,telefonicznie: 18 443-53-08, pisemnie na adres siedziby
Administratora; epuap: /os335l9icx/skrytka;
3. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony
danych, pod adresem mailowym: iod@nowysacz.pl;
4. Twoje dane osobowe tj. numer telefonu są pozyskiwane i przetwarzane w celu realizacji umowy
na otrzymywanie wiadomości SMS na podstawie Art.6 ust.1 lit.b RODO, link do Regulaminu
usługi:http://www.nowysacz.pl/content/resources/miasto/informacje/msp_sms/regulamin_mie
jskiego_systemu_powiadamiania_sms.pdf;
5. Masz prawo żądać zaprzestania przetwarzania danych osobowych poprzez wyrejestrowanie się
z systemu, którego możesz dokonać pod linkiem http://www.nowysacz.serwersms.pl
zaznaczając opcję "Usuń numer" lub wysyłając SMS na numer 799 599 523 w treści wpisując
odpowiedni „Kod wyrejestrowujący” wskazany w ust. 8 Regulaminu usługi. Rezygnacja oznacza
zaprzestanie otrzymywania wiadomości SMS;
6. Odbiorcą danych osobowych mogą być inne podmioty, którym administrator powierzy
przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji usługi lub inni administratorzy realizujący
obowiązki ustawowe;
7. Twoje dane osobowe tj. numer telefonu mogą być przekazane do państwa trzeciego w celu
realizacji usługi w ramach roamingu sieci telefonii komórkowej;
8. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także żądania przenoszenia danych,
które realizowane będą na zasadach określonych w rozdziale III RODO;
9. Masz również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, który będzie mógł być
zrealizowany na zasadach określonych w art. 21 RODO;
10. W trakcie przetwarzania danych osobowych żadne decyzje dotyczące Państwa nie będą zapadać
automatycznie oraz nie będą tworzone żadne profile, co oznacza, że nie będą podejmowane
działania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO;
11. Jeśli stwierdzą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO, mają
Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Generalny Inspektor
Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) a od powołania
przez Sejm będzie nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji
przedstawionego celu i bez ich podania nie jest możliwa realizacja tego celu.

