Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27.04.2016 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
(dalej:
RODO),
informuję,
że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Stargard. Dane
kontaktowe: Urząd Miejski z siedzibą w Stargardzie, ul. Hetmana Stefana
Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard, tel.: 91 578 48 81, e-mail: urzad@um.stargard.pl.
2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt
z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Stargardzie: tel.:
91 578-56-74, e-mail: iod@um.stargard.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu umożliwienia wydawania
i personalizacji Stargardzkiej Karty Mieszkańca, wydawanej w ramach Programu
„Stargardzka Karta Mieszkańca” na podst. art. 6 ust. 1 a, 1 e RODO oraz art. 30 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, ze
zm.).
4. Dane będą udostępniane firmie Teroplan S.A. z siedzibą w Oświęcimiu przy ul.
Klucznikowskiej 1, 32-600 Oświęcim, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem: 0000493001, NIP: 5492295534, REGON:
120390028, w celu przetwarzania ich i przechowywania na serwerze ww. firmy, na
podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5. Na podstawie umowy powierzenia podmiotami uprawnionymi do wydania
Stargardzkiej Karty Mieszkańca, w tym do przetwarzania danych osobowych
zamieszczonych na dokumentach papierowych oraz w programie komputerowym będą
jednostki podległe tj.: Zintegrowane Centrum Przesiadkowe im. Sławomira Pajora,
Stargardzkie Centrum Kultury, Stargardzkie Centrum Nauki „FILARY” i Ośrodek
Sportu i Rekreacji OSiR Stargard.
6. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
7. Dane będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych, w tym
Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt oraz zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie
uzupełnienia JRWA.
8. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo do wzniesienie
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem wydania i personalizacji
Stargardzkiej Karty Mieszkańca, a ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością
wydawania przedmiotowej Karty.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.

