Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
i Rady (UE) 20161679 z dnia
z pzetwarzaniem danych
związku
w
fizycznych
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób
uchylenia dyrektywy
oraz
przepływu
danych
takich
osobowych i w sprawie swobodnego
95/46^/VE, (tzw. RODO), informujemy:
Na podstawie Rozpoządzenia Parlamentu Europejskiego

1. Dane administratora.
Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Dyrektor Zakładu Targowisk Miejskich
w katowicach.
Siedziba ADo: Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach ul. Gliwicka 154, 40-859 Katowice.

2. Dane kontaktowe administratora (ADO).
Adres e-mail: ztm@hot.pl
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /ZTM_KATQWICE/Skrytka
T el.. 32-250-07-99, tel./fax: 32-250-40-08 do 9
Pisemnie na adres siedziby administratora.
3. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych (IODO),
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani/Pan
kontaktowac we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez:
adres e-mail: iodo@ztm.katowice.pl
pisemnie na adres siedziby administratora

a)
b)

4. Cel ipodstawa prawna przetwarzania danych

1) paniipana dane będą przetwazane w celu realizaĄi zadań w zakresie zarządzania,
administrowania infrastruktura techniczną, a także organizacją handlu na targowiskach
. targowisk zgodnie z uchwałą XXXll/2O6l91 Rady Miejskiej w Katowicach z dnia 30
grudnia 199i r. w sprawie wyboru organizacyjno - prawnej formy działalnosci Miejskiego
Frzedsiębiorstwa Targowiskowego w Katowicach oraz uchwały Nr 155191 Zarządu

2)

Miasta Katowice z dnia 31.12.1991 r. w sprawie utworzenia zakładu budzetowego pod
nazwą,,Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach", oraz na podstawie przepisÓW prawa
w szczególności ustaw:
a) z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
bi z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji okreŚlonych w ustawach
szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji ządowej oraz
o zmianie niektorych ustaw,
c) z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
d) z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej,
e) z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
Podstawą prawną przetwarzania PaniiPana danych jest
a) nleŻnęonośido wypełnienia obowiązkow prawnych ciążących na administratorze,
wynikających z w/w ustaq
do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznYm lub
b)
' wnl-eznęóńósc
ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
dane dotYczą,
c) niezbędnośc do wykonania umowy, ktorej stroną jest osoba, którejpzed
zawarciem
lub do podjęcia działań na ządanie osoby, której dane dotyczą,
:

d)

umowy.

wyrazónie zgody
i

zakresie.

na przetwazanie danych osobowych w

okreŚlonYm celu

danych lub kategorie odbiorców danych.
pani/pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem Podmiotow
uprawnionych do ich pzetwazania na podstawie przepisow prawa.

5. Odbiorcy

6. Okres przechowywania danych.

Pani/Pana dane osobowe będą pzechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres orazw zakresie wymaganym przez
przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. Prawo do ograniczenia pzetwarzania.
Przetwarzanie Pani/Pana danych moze zostaó ograniczone, z wyjątkiem waznych względow
interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej,
8. Prawa osób, których dane dotyczą,w tym dostępu do danych osobowych.

W

związku

z

przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych pzysługują Pani/Panu

następujące uprawnienia

:

2) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
3) prawo do żądania sprostowania danych osobowych w przypadku, gdy dane

4)

są
nieprawidłowe lub niekompletne;
prawo do ządania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
w przypadku gdy:
dane nie są już niezbędne do celów, dla ktorych były zebrane lub w inny sposób
przetwarzane,
osoba, ktorej dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych
osobowych,
c) osoba, ktorej dane dotycząwycofała zgodę na pzetwarzanie danych osobowych,
ktora jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej
przetwarzania danych,
d) dane osobowe przetwalzane są niezgodnie z prawem,
e) dane osobowe muszą byó usunięte w celu wywiązania się z obowiązku
wynikającego z przepisow prawa;
prawo do przenoszenia danych w pzypadku gdy pzetwarzanie danych odbywa się na
podstawie umowy zawańej z osobą, ktorej dane dotyczą lub na podstawie zgody
wyrażonej przez tą osobę,
prawo sprzeciwu wobec pzetwazania danych.

a)
b)

5)
6)

9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
Jezeli uważa Pan/Pani że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, przysługuje Pani/Panu
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych, którym jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO),

dowolności lub obowiązku podania danych.
podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji gdy przesłankę pzetwazania
danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa,
10. lnformacja o

1'l . Zautomatyzowa n e pod ej m owa n ie decyzj i, p rof i owa n e.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane. Jeśliw przyszłościzaistnieje sytuacja zautomatyzowanego podejmowania
decyzji bądźprofilowania zostanie Pani/Pan o tym niezwłocznie poinformowany.
l

i

