MILCZĄCE ZAŁATWIENIE SPRAWY (art. 122a KPA)
==============================================================================================
Informacja dotycząca przetwarzania danych w przypadku milczącego załatwienia sprawy zgodnie z przepisami KPA:
Administrator danych osobowych.
Administratorem przekazanych w żądaniu załatwienia sprawy danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza. Z administratorem
można kontaktować się:
•
listownie: 62-800 Kalisz, Główny Rynek 20,
•
telefonicznie: +48 62 / 765 43 00,
•
e-mailowo: umkalisz@um.kalisz.pl.
Inspektor ochrony danych.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Z Inspektorem można się kontaktować:
•
listownie: Główny Rynek 20 62-800 Kalisz,
•
telefonicznie: +48 62 / 765 43 56,
•
e-mailowo: iod@um.kalisz.pl.
Cele i podstawy przetwarzania.
Dane osobowe przetwarzane są w celu załatwienia sprawy, której dotyczy żądanie. Podstawą prawną ich przetwarzania jest
wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Prezydencie Miasta Kalisza wynikającego z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
Odbiorcy danych osobowych.
Odbiorcami danych mogą być tylko osoby (podmioty) uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.
Przechowywania danych.
Dane osobowe przechowywane będą do momentu prawomocnego zakończenia sprawy, a następnie, jeśli chodzi o materiały
archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i
wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych.
Prawa osób, których dane dotyczą.
W związku z przetwarzaniem przez Prezydenta Miasta Kalisza danych przysługuje Państwu:
•
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
•
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych jeżeli są nieprawidłowe oraz ich uzupełnienia;
•
prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
•
prawo do wniesienia skargi do Prezesa 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 ograniczeniu prawa osoby, której dane dotyczą.
Zgodnie z art. 84aa ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w związku z przetwarzaniem przez Prezydenta Miasta
Kalisza danych osobowych w toku realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane prawo o którym
mowa w art. 15 ust. 1 lit g rozporządzenia 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 z późn. zm.)
przysługuje w zakresie, w jakim nie wpływu na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.
Informacja o wymogu podania danych.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości załatwienia sprawy.
Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

