Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - Ewidencja Działalności Gospodarczej Prezydenta Miasta Jeleniej
Góry
TOŻSAMOŚĆ
ADMINISTRATORA

Administratorem jest:
Gmina - Miasto Jelenia Góra z siedzibą : Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra reprezentowana przez Prezydenta Miasta
Jeleniej Góry – w zakresie danych archiwalnych w rejestrze ewidencji działalności gospodarczej oraz przechowywanej przez
Prezydenta Miasta Jeleniej Góry dokumentacji pisemnej.

DANE KONTAKTOWE
ADMINISTRATORA

Z administratorem – Gminą - Miastem Jelenia Góra z siedzibą: Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra reprezentowaną
przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora: 58-500 Jelenia
Góra, Plac Ratuszowy 58

DANE KONTAKTOWE
INSPEKTORA
OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych
z ochroną danych osobowych i realizacją praw z tym związanych w następujący sposób: pisemnie na adres Urząd Miasta
Jelenia Góra, Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra; osobiście w w/w siedzibie
Urzędu Miasta Jelenia Góra; telefonicznie pod nr tel. 75-75-49-860 lub poprzez pocztę elektroniczną na adres
iodo_um@jeleniagora.pl
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, które pozostają w jego zakresie działania.

CELE PRZETWARZANIA
I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wykonania zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego, tj.




udostępnienia informacji,
wydania zaświadczenia, duplikatu dokumentu.

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane Prezydent Miasta Jeleniej Góry udostępnia uprawnionym osobom i organom.

OKRES
PRZECHOWYWANIA
DANYCH

Dane w elektronicznym systemie ewidencji działalności gospodarczej będą przetwarzane bezterminowo.
Dokumentacja papierowa przechowywana będzie przez okresy zgodne z kategoriami archiwalnymi, o których mowa
w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

PRAWA PODMIOTÓW
DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania.

PRAWO WNIESIENIA
SKARGI DO ORGANU
NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych
w państwie członkowskim UE Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Polskim organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dane teleadresowe:
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 531 03 00
ŹRÓDŁO
POCHODZENIA
DANYCH
OSOBOWYCH

Pani/Pana dane do ewidencji działalności gospodarczej wprowadzane były przez organ gminy który przekształcał wniosek na
postać dokumentu w elektronicznym systemie ewidencji działalności gospodarczej.

INFORMACJA O
DOWOLNOŚCI LUB
OBOWIĄZKU
PODANIA DANYCH

Niepodanie tych danych będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrzenia Pani/ Pana wniosku.

