1. Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Pyrzyc, plac
Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce.
2. Od kogo można uzyskać więcej informacji w sprawie przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych?
Wszelkie informacje dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, można uzyskać od
powołanego przez Administratora Inspektora Ochrony Danych w osobie Bartosza
Skrendo, pod adresem e-mail: iod@pyrzyce.um.gov.pl .
3. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są Pani/Pana dane
osobowe?
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:
1) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,
2) wykonywania zadań w interesie publicznym lub w ramach sprawowania
władzy publicznej powierzonej Administratorowi,
3) realizacji umów zawartych z kontrahentami.
W innych przypadkach dane zbierane są na podstawie zgody – dotyczy to m.in.
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zapisywania plików cookies.
4. Czy wymagane jest, aby Pani/Pan podał nam swoje dane osobowe?
Dane osobowe są nam niezbędne, aby załatwić Pani/Pana sprawę. Zakres danych,
jakie są wymagane zawsze wyznaczony jest przepisami obowiązującego prawa.
Jeżeli nie zgadza się Pani/Pan na podanie danych osobowych, wymaganych w danej
sprawie, nie będziemy mogli jej obsłużyć.
W sytuacjach, gdy chce Pani/Pan usprawnić załatwienie swojej sprawy, może
Pani/Pan zostawić nam swoje dane kontaktowe – podanie ich jest dobrowolne.

Zapisywanie na Pani/Pana komputerze plików cookies również jest dobrowolne –
jeżeli nie wyraża Pani/Pan zgody na ich zapisywanie, należy nie korzystać ze strony
internetowej www.pyrzyce.um.gov.pl .
5. Skąd mamy Pani/Pana dane?
Jeżeli dane osobowe nie zostały otrzymane bezpośrednio od Pani/Pana, to
otrzymaliśmy je w związku z prowadzoną przez nas obsługą zadań publicznych,
bądź zostały nam one udostępnione na mocy przepisów prawa przez inne organy lub
podmioty publiczne.
6. Komu udostępniamy Pani/Pana dane?
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione następującym kategoriom
odbiorców:
1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub
działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które
wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
2) inne podmioty, które na podstawie przepisów prawa bądź stosownych umów
przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz
Pyrzyc.
7. Jakie prawa przysługują Pani/Panu w związku z przetwarzaniem przez nas
danych osobowych?
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych możliwe jest
skorzystanie z następujących praw:
1) dostępu do danych,
2) sprostowania (poprawiania) danych,
3) usunięcia danych,
4) ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych,
5) wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony
danych osobowych.
Niezależnie od powyższych praw możliwe jest wniesienie sprzeciwu wobec
przetwarzania danych dokonywanego w ramach interesu publicznego. Pani/Pana
dane osobowe przestaną być przetwarzane w tych celach, chyba że zostanie

wykazane, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją ważne prawnie uzasadnione
podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub
Pani/Pana dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń.
W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody
przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
Aby mieć pewność, że jest Pani/Pan uprawniona/uprawniony do skorzystania z praw
możemy prosić Panią/Pana o podanie dodatkowych informacji pozwalających na
dokonanie identyfikacji.
8. Przez jaki czas będziemy przetwarzali Pani/Pana dane osobowe?
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez
przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, Pani/Pana dane zostaną
usunięte, gdy:
1) zgoda zostanie wycofana,
2) zostanie stwierdzone, że dane są nieaktualne.
W innych przypadkach, dane będą przetwarzane do czasu, gdy dokumentacja
sprawy, w której dane się znajdują, zostanie zanonimizowana lub usunięta.

9. O czym jeszcze warto wiedzieć?
Nie będziemy/będziemy przekazywać Pani/Pana danych poza EOG.
Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

