Informacja dotycząca ochrony i przetwarzania danych osobowych
wydana na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 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.
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest
Prezydent Miasta Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz

2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo
kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail:
iod@um.bydgoszcz.pl
lub pisemnie na adres:
Urząd Miasta Bydgoszczy, Inspektor Ochrony Danych, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
3. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 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, Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze danych wynikającego z ustawowych zadań gminy jak
również realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – tj. zadań wynikających
z następujących aktów prawnych:
•

ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

•

ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

•

ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

•

ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

•

ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

•

ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,

•

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,

•

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

•

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,

•

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych
warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”.

4. Podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie przepisów prawa.
5. Niepodanie danych osobowych wymaganych na podstawie przepisów prawa będzie
skutkować brakiem możliwości wszczęcia sprawy lub wydaniem decyzji o odmowie
załatwienia wnioskowanej sprawy.

6. Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie
przepisów prawa.
7. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów
powierzenia przetwarzania, podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Urzędu Miasta
Bydgoszczy, w szczególności firmy informatyczne świadczące usługi utrzymania i rozwoju
systemów informatycznych.
8. Dane osobowe mogą być pozyskiwane na żądanie administratora danych osobowych
od podmiotów zobowiązanych do udzielenia informacji na podstawie przepisów prawa
wskazanych w punkcie 3 niniejszej informacji.
9. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z obowiązujących
przepisów prawa w szczególności ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz
aktach wykonawczych do tej ustawy: zgodnie z § 63 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów
akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U.
z 2011 r. Nr 14, poz. 67 ze

zm.), teczki aktowe przechowywane są w jednostce

organizacyjnej przez dwa lata, licząc od pierwszego stycznia roku następującego po roku
zakończenia spraw, a następnie przekazywane są do archiwum zakładowego, w którym
przechowywane są :
5 lat – w przypadku spraw z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych,



stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych oraz wydanych zaświadczeń,
10 lat – w przypadku świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu



alimentacyjnego, postępowań wobec dłużników alimentacyjnych, świadczeń
„Za życiem”, zasiłków dla opiekunów, świadczenia „Dobry start”.
10. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:
•

Dostępu do swoich danych osobowych.

•

Poprawiania swoich danych osobowych.

•

Wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich
przechowywania w przypadku:
I.

zakwestionowania prawidłowości danych osobowych lub podstawy prawnej
ich przetwarzania,

II.

potrzeby

zapobieżenia

usunięcia

Państwa

danych

osobowych,

pomimo

wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Urząd Miasta
Bydgoszczy, w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń.
•

Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

