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Dotyczy: odpowiedź na petycję z dnia 28 maja 2019 roku 

 

Na podstawie art. 13 ust.1 ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 roku (Dz.U. 2018.870 tj.), w związku  

z petycją wniesioną drogą elektroniczną w dniu 28 maja 2019 roku informuję co następuje. 

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój przed każdorazowym zamówieniem usług telefonii komórkowej zbiera 

telefonicznie oferty rynkowe. Analiza wydatków w obszarze powyższych usług dokonana była w roku 2018  

i nie ma potrzeby na dzień dzisiejszy takowej przeprowadzać. Obecnie zawarte umowy na czas określony w 

przedmiotowej sprawie wygasają jesienią 2019 roku. Po tym okresie będzie ponownie przeprowadzona 

analiza i zawarta umowa z wybranym wykonawcą. 

z up. PREZYDENTA MIASTA 

     /-/ Krzysztof Kucia 

    SEKRETARZ MIASTA 

 
 
 
 

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: 
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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. 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. Przysługuje Pani/Panu prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo poprawy treści 
swoich danych osobowych, 

7. 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. 

8. 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. 

9. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu. 

 


