Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w ramach wniosku
o przyznanie Bełchatowskiej Karty Rodziny / wydanie duplikatu Bełchatowskiej Karty Rodziny
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) dalej zwane „Rozporządzenie 2016/679” informuje się, że przetwarzając dane osobowe w ramach
wniosku o przyznanie Bełchatowskiej Karty Rodziny/wydanie duplikatu Bełchatowskiej Karty Rodziny:
1.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta
Bełchatowa z siedzibą w Bełchatowie, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów.
2. Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail)
um@belchatow.pl, (ePUAP) na adres: /umbelchatow/UM lub /umbelchatow/SkrytkaESP oraz pisemnie - Urząd
Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów – tel. 44/ 733 51 16.
3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Bełchatowa jest możliwy drogą elektroniczną za
pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) iod@um.belchatow.pl, (ePUAP) na adres: /umbelchatow/UM lub
/umbelchatow/SkrytkaESP, oraz pisemnie - Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów – tel.
44/ 733 51 16.
4. Pana/Pani dane przetwarzane będą na podstawie wyrażonej zgody: zgodnie z art. 6, ust. 1, lit. a), w przypadku
przetwarzania szczególnej kategorii danych o stopniu niepełnosprawności, w zakresie wglądu w informacje
zgodnie z art. 9, ust. 2 lit. a) Rozporządzenia 2016/679 oraz ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym, w celu przyznania bądź odmowy przyznania Bełchatowskiej Karty Rodziny/wydanie duplikatu
Bełchatowskiej Karty Rodziny.
5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych równoznaczne jest
z brakiem możliwości realizacji procedury przyznania bądź odmowy przyznania Bełchatowskiej Karty
Rodziny/wydania duplikatu Karty.
6. Odbiorcami podanych danych mogą być podmioty na podstawie obowiązujących przepisów prawa - podmioty
publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych, podmioty
z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia danych osobowych w ramach obsługi systemów
informatycznych (nadzoru i asysty technicznej nad systemami) oraz osoby na podstawie pisemnego upoważnienia
do przetwarzania danych osobowych wydanego przez Administratora. W zakresie numeru Karty oraz okresu
ważności Karty odbiorcami mogą być podmioty na podstawie umowy powierzenia zwanej porozumieniem
o przystąpieniu do współpracy w zakresie realizacji Bełchatowskiej Karty Rodziny.
7. Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, jednak nie dłużej niż 5 lat od chwili
wydania Bełchatowskiej Karty Rodziny.
8. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani:
1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
2) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe
lub niekompletne,
3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) - w przypadku gdy:
a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, b) osoba,
której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, c) osoba, której dane
dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych
i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, d) dane osobowe przetwarzane były niezgodnie
z prawem, e) dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego
z przepisów prawa,
4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: a) osoba, której dane
dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, b) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem,
a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia i
wykorzystywania c) Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane
dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, d) osoba, której dane dotyczą,
wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po
stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,
5) prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
a) przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na
podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
6) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące
przesłanki: zaistnieją przyczyny związane z Pana/Pani szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania
danych na podstawie wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania
władzy publicznej powierzonej Administratorowi lub ze względu na prawnie uzasadnione interesy
Administratora lub strony trzeciej,
7) w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby (art. 6 ust. 1 lit a
Rozporządzenia 2016/679), przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pana/Pani
danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego
w sprawach ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
10. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej oraz nie będą
przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

