Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
dla Mieszkańców Zakopanego w ramach potwierdzenia pobytu uchodźców
Zgodnie z art. 13 i 14 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) (Dz. Urz. UE. L 119/1), dalej: „RODO” informujemy,
że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest Gmina Miasta
Zakopane – Burmistrz Miasta Zakopane, ul. Tadeusza Kościuszki 13, 34-500 Zakopane.
Z Administratorem można kontaktować się poprzez adres e-mail: office@zakopane.eu lub
pisemnie na adres korespondencyjny wskazany w zdaniu pierwszym.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować
poprzez adres e-mail: iod@zakopane.eu lub pisemnie na adres korespondencyjny
Administratora, wskazany w pkt 1.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia Pani/Panu bezpieczeństwa
w związku z zakwaterowaniem u Państwa uchodźców, przebywających na terenie
Rzeczypospolitej, w wyniku działań wojennych na terytorium Ukrainy. Podstawą prawną
przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań określonych w ustawie z dnia o pomocy
obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
powierzonej Administratorowi.
4. Zakres przetwarzanych danych obejmuje: nazwę miejsca zakwaterowania, imię i nazwisko,
telefon kontaktowy, adres obiektu.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane jednostkowym administracji rządowej
i samorządowej oraz instytucjom im podległym, jak również podmiotom, którym powierzono
przetwarzanie takich danych.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu
wskazanego w pkt. 3, a następnie będą przechowywane w celach archiwalnych, zgodnie z
przepisami o archiwizacji obowiązującymi w Rzeczypospolitej.
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
- prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
- prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
- prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO.
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu również prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodnie z przepisami prawa
do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie Pani/Pana danych osobowych wynika z obowiązku przewidzianego w przepisach
prawa, a konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zrealizowania celu
wskazanego w pkt. 3.
11. Dane osobowe, zostały przekazane przez Panią/Pana osobiście lub za pośrednictwem innych
osób, które je przekazały poprzez pocztę elektroniczną lub ustnie.

