
tałac,nik ni 4 (IQ ogłoszenia 

Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych 

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. 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, informujemy, iż  na podstawie 
art. 13 tegoż  Rozporządzenia aktualne będą  poniższe informacje i zasady związane 
z przetwarzaniem danych osobowych przez Burmistrza Miasta Swidwin z siedzibą  
w Świdwinie, Plac Konstytucji 3 Maja 1. 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta Świdwin, ul. Plac 
Konstytucji 3 Maja 1, 78-300 Swidwin; teł. 94-36-480-23 w godzinach pracy Urzędu, 
adres emai 1: ratusz(swidwin.pl   

2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się  skontaktować  pod nr telefonu: 
94 36 480 29 w godzinach pracy Urzędu lub adresem email: abi@swidwin.pl  

3. Burmistrz Miasta Świdwin przetwarza Pana/Pani dane osobowe w następujących celach: 
a) wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną  lub do podjęcia działań  na Pani/Pana 

żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia); 
b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c 

Rozporządzenia); 
c) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania 

władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia). 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą  instytucje, którym administrator 
zobowiązany jest przekazywać  Pani/Pana dane osobowe na mocy przepisów prawa, jak 
również  inne podmioty zewnętrzne wspierające administratora w wypełnieniu ciążącego na 
nim obowiązku prawnego, poprzez świadczenie usług informatycznych, doradczych, 
szkoleniowych, konsultacyjnych, audytowych, pocztowych, finansowych, windykacyjnych 
oraz pomocy prawnej. 

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą  przez okres realizacji celu, w jakim 
administrator je od Pani/Pana pozyskał, tj.: 
a) przez okres do czasu zakończenia realizacji umowy, 
b) przez okres niezbędny do wywiązania się  przez administratora z prawnego obowiązku 

wymagającego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (w szczególności 
archiwizacja) lub okres niezbędny do ewentualnego ustalenia i dochodzenia przez 
administratora roszczeń  wobec Pani/Pana lub obrony przed Pani/Pana roszczeniami 
wobec administratora, 

c) przez okres niezbędny do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub 
w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. 

6. W związku z przetwarzaniem przez Burmistrza Miasta Świdwin danych osobowych 
przysługuje zainteresowanym osobom: 
a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia; 
b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia; 
c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia; 



d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia; 
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 

Rozporządzenia; 
O prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia. 

7. W przypadku uznania, iż  przetwarzanie przez Burmistrza Miasta Świdwin danych 
osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje osobie zainteresowanej prawo 
do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

8. Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest: 
a) wymogiem ustawowym, w przypadku, kiedy cel, w jakim Pani/Pan je podaje, skutkuje 

koniecznością  wypełnienia przez administratora obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze lub koniecznością  wykonania przez administratora zadania 
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 
powierzonej administratorowi. W takim przypadku jest Pani/Pan 
zobowiązana/zobowiązany do ich podania, a ewentualne ich niepodanie będzie 
skutkowało brakiem możliwości realizacji Pani/Pana interesu prawnego; 

b) warunkiem zawarcia umowy, w przypadku, kiedy celem, w jakim Pani/Pan je podaje, 
jest zawarcie umowy. W takim przypadku jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do 
ich podania, a ewentualne ich niepodanie będzie skutkowało niezawarciem umowy; 

c) wymogiem umownym, w przypadku, kiedy tak stanowią  zapisy umowy. W takim 
przypadku jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania, a ewentualne ich 
niepodanie będzie skutkowało w szczególności problemami z prawidłowym 
wykonaniem umowy lub niewykonaniem umowy; 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą  podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 
w tym również  w formie profilowania. 


