Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
(przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r.
o ewidencji ludności w oparciu o KPA)
TOŻSAMOŚĆ
ADMINISTRATORA

Administratorami są:
w zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach
danych prowadzonych przez organ ewidencji ludności administratorem jest
odpowiednio: Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego, mający siedzibę w Nowym
Dworze Gdańskim (82-100) przy ul. Ernesta Wejhera 3

DANE
KONTAKTOWE
ADMINISTRATORA

Z administratorem – Burmistrzem Nowego Dworu Gdańskiego można się
skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora

DANE
KONTAKTOWE
INSPEKTORA
OCHRONY DANYCH

Administrator – Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego wyznaczył inspektora
ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email
pukaczewski@hotmail.com
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych.

CELE
PRZETWARZANIA I
PODSTAWA
PRAWNA

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:
•

•

•
•

wszczęciu
postępowania
administracyjnego
w
zakresie:
wymeldowania, zameldowania z pobytu stałego lub czasowego,
anulowania zapisu o zameldowaniu lub wymeldowaniu z pobytu
stałego
zawiadomień stron postępowania w zakresie: przedłużania
postępowań, zapoznania się z aktami sprawy, zakończenia
postępowania.
Wymiany korespondencji w zakresie prowadzonych postępowań
administracyjnych.
uzyskania przez Panią/Pana zaświadczenia z Rejestru Mieszkańców.

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie ustawy o ewidencji ludności.
ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z
przepisami ustawy o ewidencji ludności podmiotom: służbom; organom
administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym;
państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym
podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych; osobom i
jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny; jednostkom
organizacyjnym, innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą
interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania
zgody osób, których dane dotyczą określonych w odrębnych przepisach.

OKRES
PRZECHOWYWANIA
DANYCH

Dane będą przetwarzane na czas trwania procedur.

PRAWA
PODMIOTÓW
DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania
ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna
opieka, np. danych dzieci.

PRAWO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
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WNIESIENIA
SKARGI DO
ORGANU
NADZORCZEGO

zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani /
Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego
naruszenia.

ŹRÓDŁO
POCHODZENIA
DANYCH
OSOBOWYCH

Pani/Pana dane wprowadzane są przez następujące organy: Burmistrz Nowego
Dworu Gdańskiego.

INFORMACJA O
DOWOLNOŚCI LUB
OBOWIĄZKU
PODANIA DANYCH

Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o ewidencji ludności
oraz przepisów KPA

