
Ogólna klauzula informacyjna  

Szanowni Państwo, 

z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczęło obowiązywać Rozporządzenie 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 (określane popularnie jako „RODO"). RODO obowiązywać będzie w 
identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza 
szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ 
na wiele dziedzin życia. 

W celu spełnienia wymogów Rozporządzenia ( art. 13 RODO ) przedstawiamy skrót najważniejszych 
zagadnień dotyczących przetwarzania danych osobowych, jakie może mieć miejsce po 25 maja 
2018 r. w związku z załatwianiem spraw w Urzędzie Miejskim w Kartuzach. 

Czym są dane osobowe 

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacja umożliwiająca zidentyfikowanie - osoby fizycznej, 
którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora 
takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub 
jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, 
psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. 

Podstawa i cel przetwarzania 

Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez urząd dopuszczonych 
przez RODO podstaw prawnych wynikających z art. 6 RODO i wyłącznie w celu wypełnienia 
obowiązków wynikających z przepisów prawa. Dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy 
prawnej do ich przetwarzania. W przypadku udzielenia zgody - do momentu jej cofnięcia, 
ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę. W przypadku realizacji 
umów zawartych z kontrahentami - przez czas jej wykonywania. W przypadku, gdy podstawą 
przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora - przez okres przewidziany w 
przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji. 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Miejski w Kartuzach jest Burmistrz 
Kartuz, z siedzibą w Kartuzach, ul. gen. Józefa Hallera 1. 
W celu kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Kartuzach mogą skorzystać 
Państwo z następujących możliwości: 

przez e-mail: lukasz.golda@cbi24.pl  lub 
listownie na adres: ul. gen. Józefa Hallera 1, 83-300 Kartuzy. 

 
W związku z przetwarzaniem danych osobowych odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie 
organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 
obowiązującego prawa; 
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Kartuzy przetwarzają 
dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Kartuz. 
 
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Urząd Miejski w Kartuzach, posiadają Państwo 
prawo do: 

1. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - w zakresie  określonym przepisami 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r„; 

2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
gdy uznają Państwo iż przetwarzanie Waszych danych osobowych, narusza przepisy 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane 
dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 
 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę 
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 
 
Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane 

mailto:lukasz.golda@cbi24.pl

