
KLAUZULA INFORMACYJNA 

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

W URZĘDZIE MIEJSKIM W MIELCU 

 

                  Zgodnie z art. 13 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 (dalej: RODO), Prezydent Miasta Mielca 

informuje, że:  

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim                        

w Mielcu jest: Prezydent Miasta Mielca, 39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 26.  

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych w Urzędzie Miejskim w Mielcu, a także pytania dotyczące przysługujących 

Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych                  

w Urzędzie Miejskim w Mielcu – Robertem Płoszajem za pomocą adresu: iod@um.mielec.pl, 

tel. 17 7874033. 

3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu wykonania umowy, której Pani/Pan 

jest stroną, na potrzeby rezerwacji miejsca handlowego na placu targowym w Mielcu 

i jej rozliczenia, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b) RODO. 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom,  

w szczególności podmiotom zewnętrznym zajmującym się obsługą informatyczną lub prawną 

administratora albo instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora lub 

instytucjom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a 

także Inkasentom obsługującym rezerwację i pobieranie opłat.  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa, w tym do celów archiwalnych w interesie publicznym 

przez okres 5 lat. 

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące 

uprawnienia: 

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy 

dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych,  

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie 

Miejskim w Mielcu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia 

skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy 

cywilnoprawnej. Pani/Pan jest zobowiązana (-ny) do ich podania. Konsekwencją niepodania 

danych osobowych jest brak możliwości rezerwacji stanowiska handlowego na targowisko 

miejskim. 

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
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