Klauzula informacyjna dla pracowników Urzędu Miejskiego w Połczynie-Zdroju
dot. przetwarzania danych osobowych dla osób korzystających
ze Strefy Płatnego Parkowania
TOŻSAMOŚĆ
ADMINISTRATORA

Administratorami Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Połczyna-Zdroju, mający
siedzibę w Połczynie-Zdroju (78-320) przy Placu Wolności 3-4.

DANE KONTAKTOWE
INSPEKTORA OCHRONY
DANYCH

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować
poprzez adres email iod@polczyn-zdroj.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

CELE PRZETWARZANIA I
PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ustalenia właściciela pojazdu w
związku z nieuiszczeniem opłaty za korzystanie ze Strefy Płatnego Parkowania i
rozliczenia na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu
(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 (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – tzw. ogólne rozporządzenie
o ochronie danych (RODO).

ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA
DANYCH OSOBOWYCH

Burmistrz Połczyna-Zdroju pozyskuje Pani/Pana dane osobowe z CEPIK (Systemu
Informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców), który jest prowadzony
przez Ministra Cyfryzacji z siedzibą w Ministerstwie Cyfryzacji w Warszawie (00-060),
ul. Królewska 27.

OKRES PRZECHOWYWANIA
DANYCH

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa,
zgodnie z obowiązującą w tym zakresie instrukcją kancelaryjną.

PRZEKAZANIE DANYCH
OSOBOWYCH DO PAŃSTWA
TRZECIEGO

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, nienależących do
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

PRAWA PODMIOTÓW
DANYCH

Każda osoba ma prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, żądania
ograniczenia przetwarzania danych.

PRAWO WNIESIENIA
SKARGI DO ORGANU
NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych (UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

INFORMACJA O
OBOWIĄZKU PODANIA
DANYCH I
KONSEKWENCJACH ICH
NIEPODANIA

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym
zakresie jest dobrowolne.

INFORMACJA O
ZAUTOMATYZOWANYM
PODEJMOWANIU DECYZJI
W TYM O PROFILOWANIU

Informujemy, że Pani/Pana dane co do zasady nie będą przetwarzane w celu
podejmowania zautomatyzowanej decyzji i nie będą przetwarzane w celu profilowania.

Strefy Płatnego Parkowania objęta jest monitoringiem wizyjnym gminy.

