
 

INFORMACJA dot. obowiązku informacyjnego – art. 13 RODO 

 

 

Szanowna Pani/Szanowny Panie 

W celu realizacji zadań określonych w przepisach prawa, Urząd Miejski w Bytomiu gromadzi, wykorzystuje i archiwizuje 
(przetwarza) wiele danych osobowych. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, by Państwa dane pozostawały bezpieczne 
i były przetwarzane zgodnie z prawem.  
Czynności przetwarzania to: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub 
modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie ujawnianie poprzez przesyłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju 
udostępnianie, dysponowanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie; 
 

Realizując obowiązek określony w Rozporządzeniu 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) (Dz. Urz. UE. 2016., L 119 poz. 1) – RODO 
informujemy, że : 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezydent Bytomia 

 z siedzibą pod adresem 41-902 Bytom ul. Parkowa 2 , kontakt e-mail na adres um@um.bytom.pl  

2. Dane kontaktowe  Inspektora ochrony danych (IOD) : e-mail na adres pi@um.bytom.pl   

3. Prawa osób, których dane dotyczą  

mailto:um@um.bytom.pl


Zgodnie z  RODO przysługują Państwu następujące prawa : 

a)      prawo  dostępu do treści  swoich danych  

b)      prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, 
w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa 
lub w ramach sprawowania władzy publicznej, 

c)      prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

d)      w sytuacji, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych 
osobowych – prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (Urząd Ochrony Danych Osobowych Warszawa ul. 
Stawki 2,), 

e)      jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwo zgody – prawo do cofnięcia zgody w 
dowolnym momencie; wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Państwa danych do momentu jej wycofania. 

 
4. Państwa dane osobowe przetwarzane w Urzędzie  nie będą podlegać decyzji, która opiera się  na zautomatyzowanym 
przetwarzaniu,     w tym profilowaniu. 
 
 
5. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji zadań objętych przepisami prawa niezbędne. 
 

6. Cele i podstawy przetwarzania w tym kategorie odbiorców oraz czas przetwarzania danych; 

Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań ustawowych i powierzonych Urzędowi Miejskiemu w Bytomiu na podstawie 
art. 6 ust. 1 pkt a, b, c, d, e, f  RODO : 

a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie 
określonych celów.  



Państwa zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili odwołana. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być 
brak możliwości osiągnięcia celu wskazanego procesu przetwarzania np. brak możliwości udziału w organizowanym 
przedsięwzięciu, 

b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której 
dane osobowe dotyczą, przed zawarciem umowy m.in. w związku z realizacją zawieranych umów na usługi wykonywane na rzecz 
Administratora. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości zawarcia i realizacji umowy; 

c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze np. podjęcie działań 
związanych z realizacją zadań określonych w przepisach prawa.  

d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Są to 
wszelkie działania związane z sytuacjami zagrożenia życia lub zdrowia np. dane osób wymagających pomocy, dane osób 
zaginionych, 

e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, lub w ramach sprawowania władzy 
publicznej powierzonej Administratorowi.  

f) w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu stosowany jest monitoring 
wizyjny (art. 9a oraz art. 50 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Monitoring zapisuje wyłącznie obraz (bez 
dźwięku). Monitoring prowadzony jest w sposób ciągły 24 godz./dobę. Rejestracja obrazu obejmuje wejście/wyjście. Zapisane 
nagrania przechowywane są przez okres 2-ch tygodni, po czym następuje nadpisanie się nagrań. Okres przechowywania danych 
zgranych z dysku rejestratora ulega wydłużeniu w przypadku ich wykorzystania w toczących się postępowaniach wynikających z 
przepisów prawa – do czasu ich zakończenia. Państwa dane osobowe (wizerunek) będą przetwarzane wyłącznie do celów, dla 
których zostały zebrane i mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa 
oraz podmiotom świadczącym usługi teleinformatyczne (na podstawie umowy).  

 

W Urzędzie Miejskim w Bytomiu Państwa dane osobowe są przetwarzane w zbiorach na podstawie przepisów prawa przez nw. 
Wydziały (dane przekazane przez osoby funkcyjne konkretnej komórki organizacyjnej): 


	INFORMACJA dot. obowiązku informacyjnego – art. 13 RODO
	Szanowna Pani/Szanowny Panie
	- ustawa o z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym 
	Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy 
	ustawa z dn. 15  kwietnia 2011r. o systemie informacji oświatowej 

	Prawo oświatowe – 14 grudnia 2016 
	Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej
	rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

