Obowiązek informacyjny
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych
zwanego RODO) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1).
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest
Prezydent Miasta, z siedzibą 66 – 400 Gorzów Wielkopolski, ul. Sikorskiego 3-4.
2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo
kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail:
iod@um.gorzow.pl
lub pisemnie na adres:
Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, Inspektor Ochrony Danych,
ul. Sikorskiego 3 – 4, 66-400 Gorzów Wielkopolski
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego
z art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2020 poz.910, art. 104
i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2020
poz 256), § 1, § 6, § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. 2018 poz. 2010) oraz
art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708 j.t.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający
się o pomoc de minimis, którym jest złożenie wniosku o dofinansowanie pracodawcom
kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
4. Podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie przepisów prawa.
5. Nie podanie danych osobowych wymaganych na podstawie przepisów prawa będzie
skutkować brakiem możliwości wszczęcia sprawy lub wydaniem decyzji o odmowie
załatwienia wnioskowanej sprawy.
6. Odbiorcami udostępnionych przez Państwa danych osobowych mogą być podmioty
uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub umowy powierzenia
przetwarzania danych.
7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami
powszechnie obowiązującego prawa.
8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują następujące prawa:
prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych; prawo ich sprostowania.
Korzystanie z uprawnień przysługujących osobie, której dane dotyczą, realizowane jest w
oparciu o zasady i przepisy Kodeks Postępowania Administracyjnego.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez
Administratora Państwa danych osobowych, przysługuje prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.
10. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały zautomatyzowanemu
przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w ogólnym rozporządzeniu
o ochronie danych.

