KOMUNIKAT RODO
Dbamy o Państwa prywatność i chcemy, abyście w czasie korzystania z naszych usług czuli się
Państwo komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy najważniejsze informacje o zasadach
przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. Informacje te zostały przygotowane z
uwzględnieniem RODO, czyli rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 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).

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
W związku ze świadczeniem nieodpłatnej pomocy prawnej Administratorem Państwa danych
osobowych jest Prezydent Miasta Kołobrzeg z siedzibą przy ul. Ratuszowej 13, 78-100
Kołobrzeg.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH
Państwa dane osobowe zostaną przekazane Kancelarii Mazurkiewicz Cieszyński Mazuro i
Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p., ul. Sebastiana Klonowica 30/1, 71-247 Szczecin,
NIP 8522556918, KRS 0000332487 („Kancelaria MCM”) w celu świadczenia usług wsparcia
prawnego w zakresie aktualnie obowiązujących rozwiązań prawnych i środków
wprowadzonych przepisami ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych
ustaw.
Państwa dane osobowe mogą zostać również przekazane podmiotom zewnętrznym w
przypadkach ściśle określonych przepisami prawa, a także będą udostępniane podmiotom
zewnętrznym, które świadczą wsparcie techniczne i serwisowe dla oprogramowania
wykorzystywanego w Urzędzie Miasta Kołobrzeg oraz usługi niszczenia dokumentów na
podstawie każdorazowo zawieranej umowy powierzenia danych osobowych. Tego typu
umowa reguluje tryb, zasady, cel przetwarzania, jak i środki bezpieczeństwa przetwarzania
tych danych oraz odpowiedzialność administratora danych jak i podmiotu przetwarzającego.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ
Jeśli zamierzacie Państwo korzystać z usług wsparcia prawnego świadczonych przez Kancelarię
MCM w ramach punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców i przedsiębiorców
działających na terenie miasta Kołobrzeg uruchomionego w dniu 15.04.2020 r. w związku z
ogłoszonym stanem epidemii na terenie RP, zostaniecie Państwo poproszeni o podanie nam
Państwa danych, w tym danych osobowych.
Celem przetwarzania danych jest

•
•

realizacja wsparcia prawnego i udzielanie informacji prawnych,
realizacja celów analitycznych, statystycznych, a także zmierzających do zapewnienia
bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną www.kolobrzeg.pl

Podstawa przetwarzania: przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do
wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy
publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO)
Podanie danych: dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do realizacji
usługi wsparcia prawnego w zakresie aktualnie obowiązujących rozwiązań prawnych i
środków wprowadzonych przepisami ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o zmianie ustawy o
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz
niektórych innych ustaw.
Skutek niepodania danych: brak możliwości udzielenia wsparcia prawnego

PROFILOWANIE i PODEJMOWANIE ZAUTOATYZOWANYCH DECYZJI
Wobec Państwa nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, a Państwa dane osobowe
nie będą podlegały profilowaniu.

OKRES PRZETWARZANIA
Państwa dane osobowe będą gromadzone i przechowywane przez Administratora przez okres
niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji
określonymi przez przepisy aktualnie obowiązującego prawa.

PAŃSTWA UPRAWNIENIA
Przysługuje Państwu prawo żądania:
•
•
•
•

dostępu do Państwa danych osobowych
ich sprostowania
usunięcia
ograniczenia przetwarzania

A także prawo:
•
•

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
żądania przeniesienia danych do innego administratora

Wobec przysługującemu Państwu prawa żądania do usunięcia danych, ich przenoszenia oraz
wniesienia sprzeciwu mają zastosowanie ograniczenia wynikające z art. 17 ust. 3, art. 20 i art.
21 RODO.

Proszę skontaktować się z nami, jeśli chcecie Państwo skorzystać ze swoich praw. Jeśli uznacie
Państwo, że wasze dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, istnieje możliwość złożenia
skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa.

KONTAKT Z INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH
Z IOD mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobiście w
siedzibie Urzędu Miasta Kołobrzeg, telefonicznie pod nr tel. 94-35-51-584, lub
mailowo: iod@um.kolobrzeg.pl lub pisemnie na adres Urzędu Miasta Kołobrzeg.

