Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
w związku z przyjmowaniem oświadczeń majątkowych przez Prezydenta Miasta Kalisza.
Administrator danych osobowych.
Administratorem przekazanych danych osobowych będzie Prezydent Miasta Kalisza mający swoją siedzibę w Kaliszu przy
Głównym Rynku 20. Z administratorem można kontaktować się:
•
listownie: Główny Rynek 20 62-800 Kalisz,
•
telefonicznie: +48 62 / 765 43 56,
•
e-mailowo: umkalisz@um.kalisz.pl.
Inspektor ochrony danych.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Można się z nim kontaktować:
•
telefonicznie: +48 62 / 765 43 56,
•
e-mailowo: iod@um.kalisz.pl.
Cele i podstawy przetwarzania.
Dane osobowe przetwarzane będą w celu przyjęcia oświadczenia majątkowego. Podstawą prawną ich przetwarzania jest
wypełnienie obowiązku prawnego wynikającego z przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
Odbiorcy danych osobowych.
Odbiorcami danych mogą być tylko osoby (podmioty) uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa do
których należy w szczególności naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby
składającej oświadczenie majątkowe.
Przechowywania danych.
Państwa dane osobowe będziemy przechowywać przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych odsyłających do
przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, zgodnie z którymi oświadczenia majątkowe
przechowywane są przez okres 6 lat.
Prawa osób, których dane dotyczą.
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
•
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
•
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
•
prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
•
prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00 - 193 Warszawa).
Szczegółowych informacji na temat przysługujących praw i możliwości skorzystania z nich udziela Inspektor ochrony
danych.
Informacja o wymogu podania danych.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym. Konsekwencją ich niepodania będzie niewypełnienie obowiązku wynikającego z tej ustawy. Dane
nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.
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