
Klauzula informacyjna  

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest   

Gmina Miasto Bydgoszcz 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. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 

na administratorze danych wynikającego z art. 6 ust. 1 lit c RODO oraz na podstawie ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 900), a w przypadku osób prowadzących 

działalność gospodarczą dodatkowo na podstawie ustawy z ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. 

o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j Dz. U z 2018 r., poz. 362 ze zm.). 

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. Państwa dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

przez okres 10 lat. 

9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do: 

a. Dostępu do swoich danych osobowych. 

b. Poprawiania swoich danych osobowych. 

c. 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. 

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

10.  Państwa dane osobowe nie będą służyć profilowaniu. 

 

 
 
 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  

 

Ja niżej podpisany/a……………………………………………………………………………………………………… 

 

zamieszkały/a……………………………………………….……………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………...                                                                                                                             

 

PESEL …………………………………   

 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych 

w Urzędzie Miasta Bydgoszczy i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. 

 

 

Bydgoszcz, dnia ………………………..     ………………………………........ 

             Podpis (imię i nazwisko) 


