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)
Tożsamość administratora

Dane kontaktowe
administratora

Dane kontaktowe inspektora
ochrony danych

Cele przetwarzania
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Odbiorcy danych

Okres przechowywania danych

Prawa podmiotów danych

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Informacja o dowolności lub
obowiązku podania danych

Administratorami są:
1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27
– odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru PESEL,
2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie.
W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i rejestrze mieszkańców prowadzonych przez organ ewidencji ludności administratorem jest Prezydent
Miasta Głogowa.
Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres
email iod@mc.gov.pl , formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt , lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.
Z administratorem – Prezydentem Miasta Głogów można się skontaktować poprzez
adres email prezydent@glogow.um.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby Rynek 10,
67-200 Głogów..
Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym
może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl , lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z
praw związanych z przetwarzaniem danych.
Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora
ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email
iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Administrator – Prezydent Miasta Głogowa wyznaczył inspektora ochrony danych,
którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@gogow.um.gov.pl lub
pisemnie na adres siedziby administratora.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych.
Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu możliwości rozpatrzenia wniosku
o wymeldowanie / zameldowanie / anulowanie czynności materialno - technicznej.
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
2. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.
3. Przepisy wykonawcze i regulacje.
Pracownicy Urzędu Miejskiego w Głogowie, podmioty uprawnione do obsługi doręczeń
(Poczta Polska, kurierzy, podmioty świadczące usługi doręczania przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej w tym m.in. ePUAP, podmioty serwerów poczty elektronicznej), podmioty współpracujące z gminą na podstawie umów powierzenia,
w szczególności: firmy prawnicze, informatyczne. Pani/Pana dane osobowe mogą
zostać ujawnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
Dane w rejestrze PESEL będą przetwarzane bezterminowo.
Dane w rejestrze mieszkańców będą przetwarzane bezterminowo.
Dane w dokumentacji papierowej będą przetwarzane przez 10 lat, tj. okres wynikający
z przepisów wydanych na podstawie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
działania archiwów zakładowych
Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do Pani/ Pana danych, prawo żądania ich sprostowania oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania, w zakresie dopuszczonym przez
przepisy prawa. W celu skorzystania ze swoich praw należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych.
Przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych wynika z ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy kodeks
postępowania administracyjnego.

