URZAD MIASTA
Blelsk Podlaski

.

17-100 Bielsk Podlask:
ul Kopermka1

pieczgé urzgdu

Informacja 0 przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony oséb ﬁzycznych w zwiqzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzqdzenie 0 ochronie danych), dalej: RODO informujeg, 2e:
1.

Administrator danych:

Administratorami Pani/Pana danych osobowych sa:
-Minister Cyfryzacji, majacy Siedzibg w Warszawie (00-060) przy ul. Krélewskiej 27 — odpo—
wiada za utrzymanie i rozwo'j rejestru PESEL.
-Minister Spraw Wewngtrznych iAdministracji, majacy siedzibg w Warszawie (02-591) przy ul
Stefana Batorego 5 — odpowiada za ksztaltowaniejednolitej polityki w zakresie realizacji obowiazko'w okres'lonych w ustawie.

zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych
prowadzonych przez organ ewidencji ludnos'ci administratorem jest.“ Burmistrz Miasta BielSk
Podlaski, ul. Kopernika 1, 1 7-100 Bielsk Podlaski
Z administratorem — Ministrem Cyfryzacji moZna Sig Skontaktowac' poprzez adreS email
iod@mc. gov. pl, formularz kontaktowy pod adresem httpS://www. govpl/cvﬁ'vzacia/kontakt, lub
pisemnie na adres Siedziby administratora.
Z administratorem — Ministrem Spraw Wewngtrznych iAdmim'stracji moz'na Sig Skontaktowac'
pisemnie na adres Siedziby administratora.
Z administratorem - Burmistrzem Miasta BielskPodlaski moZna Sig skontaktowac’ pisemnie na
adres siedziby administratora ul. Kopernika I, 1 7—100 BielSk Podlaski.
2. Inspektor ochrony danych:
- Administrator — Minister Cyfryzacji wyznaczyl inspektora ochrony danych, z ktérym moz‘e sig
Pani / Pan skontaktowaé poprzez email iod@mc. gov.pl, lub pisemnie na adres Siedziby
administratora.
- Administrator — Minister Spraw Wewngtrznych i Administracji wyznaczyl inspektora ochrony
lub
danych, z kto'rym moZe Sig Pani / Pan Skontaktowaé poprzez email
pisemnie na adres Siedziby administratora.
- Administrator —Burmistrz Miasta BielSk Podlaski wyznaczyl inspektora ochrony danych, z
ktorym moz'e Sig Pani / Pan skontaktowaépoprzez email iod@bielSk-podlaski1pl, tel. 85 731 81
—
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Z inspektorem ochrony danych moz'na Sig kontaktowaé we wszystkich Sprawach dotyczacych
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania 2 praw zwiazanych z przetwarzaniem

danych.
3. Cele przetwarzania danych osobowych
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywaé Sig bgdzie w celu
podkres’lony)
-zameldowania w miejscupobytu stalego lub czasowego
-wymeldowania z miejsca pobytu stalego lub czasowego

-zgloszenia wyjazdu i powrotu

Z

wyjazdupoza granice Polski

4. Podstawa prawna przetwarzania:

Pani/Pana dane osobowe bgda przetwarzane na podstawie

:
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(wias‘ciwy
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ustawy z dm‘a 24 wrzes’nia 2010 r. 0 ewidencji ludnos’ci (tekstjea’nolity Dz. U2018
poz.1382)
-art. 63 ustawy z 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U201 7.1257 ze zm.)
- art. 45

5. Odbiorcy danych:

-Centrum Personalizacji Dokumento'w MS WiA; Ponaa’to dane moga byc’ ua’ostepniane zgoa'nie
z przepisami ustawy 0 ewia’encji ludnos’ci sluz'bom, organom administracji publicznej, proku—
raturze oraz innym podmiotom, jez'elz' wykaZa w tym interes prawny w otrzymanz'u danych.
-Pam'/Pana dane osobowe beda przekazane:
podmiotowi przetwarzajacemu realizujacemuna rzecz Burmistrza zadam'a z zakresu systemu
informatycznego SEL WIN— rejestr mieszkarico'w
podmiotowi przetwarzajacemu realizujqcemu na rzecz Burmistrza zadania z zakresu obsiugi
systemu elektronicznego zarzadzania dokumentacja
6. Przekazanie danych do paﬁstwa trzeciego/organizacjimiqdzynarodowej:
—

—

Pani/Pana dane osobowe

m‘e

beda przekazywane d0 paristwa trzeciego/organizacji mie-

dzynarodowej.
7. Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane bedq przechowywane przez okres:
—

10 lat {kategoria archiwalna BIO)

8. Prawo dostgpu do danych osobowych:

Posiaa’a Pant/Pan prawo dostepu do tres’ci swoich danych osobowych, prawo do ich
sprostowam'a, a takz‘e dostepu i sprostowanz'a danych 056b, nad ktérymi sprawowarza jest
prawna opieka, np. danych a’zieci.
9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysluguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi d0 organu nadzorczego jakim jest Prezes
Urzea’u Ochrony Danych 0sob0wych ( ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uzna Pani/Pan, z'e
przetwarzanz'e dotyczacych Pani/Pana danych osobowych narusza przepz'sy RODO.

10.Konsekwencje niepodania danych osobowych:
Podam'e przez Paniq/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie
wskazanych we wniosku danych osobowych spowoa’uje, z'e zostanz'e Pani/ Pan wezwana/y
stosowm'e d0 art. 64 § 2 koa’eksu postepowam'a administracyjnego d0 usuniecia brakéw
wniosku w terminie 7 am — co przedluz'y czas rozpatrzem'a sprawy.
11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, proﬁlowanie:
Pani/Pana dane osobowe bedq przetwarzane w sposéb zautomatyzowany nie beda
proﬁlowane.
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Inspektor-Matgorzata Anna Kolandryk-Sadowska
Podinspektor-Anna Sakowska
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