Załącznik Nr 3 do Jednolitych zasad przyjmowania
rozpatrywania, załatwiania oraz ewidencjonowania skarg,
wniosków i petycji w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój
Obowiązek informacyjny dla danych osobowych przetwarzanych w zasobie: „Rejestr skarg, wniosków i petycji”
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Jastrzębie-Zdrój reprezentowana przez Prezydenta Miasta JastrzębiaZdrój, z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, Al. Piłsudskiego 60,
2) Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój jest Naczelnik Biura ds. Zarządzania Jakością, tel.: 32 4785 174,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu spełnienia obowiązku ustawowego (jednolitej organizacji przyjmowania,
rozpatrywania, załatwiania oraz ewidencjonowania skarg, wniosków i petycji w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój),
4) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą przez upoważnionych pracowników administratora danych osobowych,
5) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 33 ust. 1-3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym
w związku z art. 223 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku
o petycjach i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji, przyjmowania i rozpatrywania skarg
i wniosków.

6)
7)
8)
9)

Przysługuje Pani/Panu prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo poprawy treści swoich danych osobowych,
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane (przechowywane) – zgodnie kategorią archiwalną A, natomiast skargi i wnioski
do załatwienia według właściwości przetwarzane (przechowywane) będą zgodnie z kategorią BE5 przez okres 5 lat.
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO z siedzibą w Warszawie, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Imię, nazwisko/ Nazwa
...............................................
Adres zamieszkania/Siedziba
..............................................
oraz
Adres do korespondencji
..............................................

Jastrzębie-Zdrój, data.............................

Do Prezydenta Miasta/Rady Miasta
Jastrzębie-Zdrój
Al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój
PETYCJA
(treść petycji)
(Przedmiotem petycji – zgodnie z art.2 ustawy o petycjach - może być żądanie, w szczególności, zmiany
przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu
wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony
w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.)

……………………………..
Podpis wnoszącego petycję:

Wyrażam/nie wyrażam* zgodę/zgody na ujawnienie na stronie internetowej Urzędu Miasta JastrzębieZdrój moich danych osobowych.
………………………….
podpis
*niepotrzebne skreślić

Obowiązek informacyjny dla danych osobowych przetwarzanych w zasobie: „Rejestr skarg,
wniosków i petycji”

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Jastrzębie-Zdrój
reprezentowana przez Prezydenta Miasta Jastrzębia-Zdrój, z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, Al.
Piłsudskiego 60,
2) Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój jest Naczelnik Biura
ds. Zarządzania Jakością, tel.: 32 4785 174,
3) Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu spełnienia obowiązku ustawowego (jednolitej
organizacji przyjmowania, rozpatrywania, załatwiania oraz ewidencjonowania skarg, wniosków i
petycji w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój),
4) Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą przez upoważnionych pracowników administratora
danych osobowych,
5) Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 33 ust. 1-3 ustawy z dnia
8 marca 1990 o samorządzie gminnym w związku z art. 223 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960
Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku
o petycjach i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji,
przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
6) Właścicielowi pozyskanych danych osobowych przysługuje prawo do wglądu i poprawy
przetwarzanych Pana/Pani danych osobowych w każdym czasie;
7) Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane (przechowywane) w trakcie prowadzenia sprawy
i po jej zakończeniu zgodnie kategorią archiwalną A, natomiast skargi i wnioski do załatwienia
według właściwości przetwarzane (przechowywane) będą zgodnie z kategorią BE5 przez okres
5 lat.
8) Właścicielowi pozyskanych danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do PUODO
z siedzibą w Warszawie w przypadku przetwarzania Pana/Pani danych osobowych z naruszeniem
przepisów o ochronie danych osobowych;
9) Pozyskane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

