
KLAUZULA INFORMACYJNA 

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH, DLA KTÓRYCH 

ADMINISTRATOREM JEST BURMISTRZ MIASTA ŻARY 
  

W związku z realizacją wymagań zapisanych w art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego 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, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w  

Żarach jest: Burmistrz Miasta Żary z siedzibą przy pl. Rynek 1-5, 68-200 Żary; 
 

2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych  w Urzędzie Miejskim w Żarach można się 

skontaktować pisemnie na adres siedziby Administratora lub mailowo:  iod@um.zary.pl  
 

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe zgodnie z zapisami art. 

6 ust. 1 rozporządzenia na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz zawartych umów. 
 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych 

ciążących na Urzędzie Miejskim w Żarach, zgodnie z art. 6 ust. 1 c) oraz realizacji umów 

zawartych z kontrahentami Gminy Żary o statusie miejskim zgodnie z art. 6 ust. 1 b) lub w 

szczególnych przypadkach na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 a). 
 

5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane w ściśle określonym, minimalnym zakresie, 

niezbędnym dla osiągnięcia celów, o których mowa w pkt.4. 
 

6. Administrator może przekazać /powierzyć Pani/Pana dane osobowe innym podmiotom. 

Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa - odbiorcami danych mogą być 

podmioty wykonujące  zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy 

publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego 

prawa oraz właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych 

umowy podpisane z gminą Żary o statusie miejskim przetwarzają dane osobowe, dla których 

Administratorem jest Burmistrz Miasta Żary. 
 

7. Dane osobowe przetwarzane przez Burmistrza Miasta Żary przechowywane będą przez okres 

niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami 

archiwizacji.  
 

8. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych na podstawie przepisów prawa 

mają Państwo  prawo do: dostępu do treści swoich danych; sprostowania danych; ograniczenia 

przetwarzania. 
 

9. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres 

Administratora lub kierując korespondencję drogą elektroniczną.  
 

10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w 

sprawach ochrony danych osobowych czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych . 
 

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę 

przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami 

umowa. Konsekwencją niepodania wymaganych danych jest brak możliwości realizacji przez 

nas wnioskowanego żądania lub zawarcia umowy. 
 

12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 
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