KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust1,2, art. 14 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)(RODO) informuję, iż:
1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Miejski w Stargardzie jest
Prezydent Miasta Stargard. Dane Urzędu: ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17,
telefon: 91 578-48-81, e-mail: urzad@um.stargard.pl.
2) Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Anna Rudnicka,
telefon: 91-578-56-74, e-mail a.rudnicka@um.stargard.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) zawarcia z Gminą - Miasto Stargard umowy realizowanej na podstawie przepisów ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej- art. 6 ust.1 b RODO,
b) rozpatrzenia spraw alimentacyjnych – umorzenie zadłużenia alimentacyjnego na

podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów - art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
c) rozpatrzenia spraw mieszkaniowych – zamiana lokali mieszkalnych / ulgi w spłacie
zadłużenia czynszowego / wnioski o udzielenie obniżki czynszu / wnioski w sprawie kaucji
mieszkaniowej*,
ustalenia uprawnień do najmu lokali z mieszkaniowego zasobu gminy – przydział lokalu
/ przyznawanie lokali zamiennych*.
na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego- art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
d) odpowiedzi na pismo w sprawie Żłobka na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego
2011 o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO
e) rozpatrzenia sprawy z zakresu pomocy społecznej na podstawie przepisów ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO
f) wydania Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny/Zachodniopomorskiej Karty Dużej
Rodziny/ Zachodniopomorskiej Karty Seniora/ Stargardzkiej Karty Dużej Rodziny/
Stargardzkiej Karty Seniora na podstawie art. 6 ust 1 lit c. RODO (ustawa z dnia 5 grudnia
2014 r. o Karcie Dużej Rodziny; Uchwała nr 647/15 Zarządu Województwa
Zachodniopomorskiego z dnia 6 maja 2015 r.; Zarządzenie Nr 321/2015 Prezydenta Miasta
Stargard Szczeciński; Uchwała nr XXXIV/389/2013 Rady Miejskiej w Stargardzie
Szczecińskim oraz Zarządzenia Nr 137/2014 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński; Uchwała
nr XXXIII/352/2017 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 29 sierpnia 2017 r. Zarządzenia Nr
354/2017 Prezydenta Miasta Stargard)
4) Dane osobowe udostępnione przez Panią/Pana mogą być przekazywane:
a) Organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które
wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) Podmiotom, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe
Administratora danych.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, a następnie

do celów archiwalnych zgodnie z Instrukcja Kancelaryjną.
6) Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo* do
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych, prawo
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
przetwarzania ( jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).
7) Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
8) Podanie danych jest *:
- obowiązkowe i wynika z przepisów prawa,
- dobrowolne ale niezbędne do realizacji celu.
* Zakres każdego z ww. praw oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać wynikają
z przepisów prawa. To, z jakiego prawa może Pani/Pan skorzystać zależy od np. podstawy
prawnej, na jakiej przetwarzamy dane oraz celu ich przetwarzania.

