Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.
Informacje podawane w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby, której
dane dotyczą zgodnie z art. 13 RODO
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Gdańska z siedzibą w Gdańsku - Urząd Miejski, ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl; tel. +48 58 323 60 00; fax: +48 58 302 39 41.
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego
lub czynności urzędowej zgodnie ze złożonym wnioskiem, konkursu, zawarcia umowy.
Podstawą prawną jest:
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14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
7 lipca 1994r. Prawo budowlane,
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej,
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

3. Dane osobowe podlegają ujawnianiu następującym odbiorcom:
Dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami a ich odbiorcami mogą być
podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczonych usług dla administratora.
4. Dane osobowe będą przechowywane bezterminowo.
5. W zakresie swoich danych osobowych ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych osobo-

wych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Dane nie będą służyły do zautomatyzowanego podejmowaniu decyzji dotyczących Pani/Pana, w tym profilowania.
6. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uzna,
że przetwarzanie jej danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami.
7. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania.
Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało wezwaniem do ich uzupełnienia, a w przypadku
nieuzupełnienia pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.
8. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji dotyczących Pani/Pana danych osobowych, w tym profilowaniu.
9. Informacje kontaktowe Inspektora ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku
e-mail: iod@gdansk.gda.pl ; tel. +48 58 52 44 500
10. Dostęp do danych niezbędny w zakresie obsługi technicznej Administratora, ma Gdańskie
Centrum Informatyczne. Ponadto odbiorcą danych może być Minister Cyfryzacji w związku z możliwością kierowania korespondencji poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą.

