
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW USŁUGI 

MOBILNY URZĘDNIK W URZĘDZIE MIEJSKIM KOŚCIANA 

W związku z wejściem w życie, w dniu 25 maja 2018 roku, Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (EU) 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, 

w jaki sposób będą przetwarzane dane osobowe po 25 maja 2018 roku. 

Dane, niezbędne do realizacji usługi to dane pozwalające rozpoznać Klienta, ale 

nie zidentyfikować osobę. 

Urząd Miejski Kościana nie weryfikuje prawdziwości danych podawanych podczas 

zgłoszenia, w związku z realizacją usługi „Mobilny Urzędnik”, ani rzeczywistych związków 

danych z osobą, która dane podaje i powierza, niemniej traktuje te dane, przetwarza je 

i administruje nimi ze starannością i na zasadach zgodnych z wymaganiami prawa dotyczącymi 

bezpieczeństwa danych o charakterze  rzeczywistych danych osobowych. 

Podczas składania zgłoszenia każdy z Państwa zobowiązany jest podać: 

 imię i nazwisko, 

 numer telefonu, 

 adres 

Wobec powyższego informujemy, że: 

 administratorem zbieranych danych jest Urząd Miejski Kościana reprezentowany przez 

Burmistrza Miasta Kościana z siedzibą w Kościanie, Al. Tadeusza Kościuszki 22, 64-000 

Kościan, tel. 65 512 14 66, mail: koscian@koscian.pl, 

 dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest 

niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, 

określonego w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w celu 

zapewnienia korespondencji odpowiedniej ewidencji, przechowywania oraz ochrony 

przed uszkodzeniem, zniszczeniem bądź utratą, 

 podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek jest ono niezbędne celem należytej 

realizacji usługi, a konsekwencją niepodania danych jest brak przyjęcia zgłoszenia usługi 

„Mobilny Urzędnik”, 

 celem przetwarzania danych jest zapewnienie korespondencji odpowiedniej ewidencji, 



przechowywania oraz ochrony przed uszkodzeniem, zniszczeniem bądź utratą, 

 odbiorcami danych mogą być podmioty przetwarzające dane na podstawie prawa lub na 

zlecenie administratora (m.in. firmy IT, kancelarie prawne, itp.), 

 dane przechowywane będą przez okres ustalony przez administratora, na podstawie 

kategorii archiwalnej akt, 

 w oparciu o przetwarzane dane nie będzie miało miejsca zautomatyzowane 

podejmowanie decyzji ani profilowanie, 

 przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdyby 

przetwarzanie danych naruszało wymienione prawa lub naruszało RODO, 

 we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz realizacji 

przysługujących praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można 

kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych przez e-mail: 

szymon.slusarek@koscian.eu. 
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