OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Klauzula informacyjna dla interesantów / kontrahentów oraz przyszłych klientów
Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Międzychodu z
siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie, 64-400 Międzychód, ul. Marszałka Piłsudskiego 2
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
w celu realizacji ustawowych zadań gminy oraz przepisów prawa i nie będą udostępniane
innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa,
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
4) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne,
a w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny.

Klauzula informacyjna dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Międzychodu z
siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie, 64-400 Międzychód, ul.
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu
zatrudniania oraz przyznawania świadczeń socjalnych i nie będą udostępniane innym podmiotom niż
upoważnione na podstawie przepisów prawa,
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
4) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym Kodeksem Pracy jest obligatoryjne, a w
pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Międzychodu z
siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie, 64-400 Międzychód, ul.
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu tej rekrutacji,
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
4) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia
rekrutacji.

Klauzula informacyjna dla umów-zleceń, umów o dzieło oraz z osobami fizycznymi
prowadzącymi własną działalność gospodarczą

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Międzychodu z
siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie, 64-400 Międzychód, ul.
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu
zawarcia oraz realizacji umowy i nie zostaną udostępnione innym podmiotom niż upoważnione na
podstawie przepisów prawa,
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
4) podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawartych umów oraz prowadzenia
rozliczeń między stronami jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w /konsultacjach / promocjach /
konkursach

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Międzychodu z
siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie, 64-400 Międzychód, ul.
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu
realizacji obsługi promocji oraz / lub konsultacji, konkursów i nie będą udostępniane innym
podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa,
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
4) podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych w pkt 2 jest
obligatoryjne, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Klauzula informacyjna dla monitoringu wizyjnego miasta

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Międzychodu z
siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie, 64-400 Międzychód, ul.
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu obserwowania i rejestrowania obrazu zdarzeń
w miejscach publicznych oraz zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców na
terenie Międzychodu,
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
4) Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie
przepisów prawa,
5) funkcjonowanie monitoringu określa Zarządzenie nr OG.0050.3.2018 Burmistrza Międzychodu z
dnia 2 stycznia 2018r. w sprawie Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Gminy
Międzychód

Klauzula informacyjna dla monitoringu wizyjnego ratusza

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Międzychodu z
siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie, 64-400 Międzychód, ul. Marszałka Piłsudskiego 2
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu obserwowania i rejestrowania obrazu zdarzeń
w obiekcie publicznym – ul. Marszałka Piłsudskiego 2 w Międzychodzie oraz na parkingu
zewnętrznym, aby zapewnić bezpieczeństwo i porządek publiczny oraz ochronę osób i mienia,
3) Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie
przepisów prawa,
4) funkcjonowanie monitoringu określa Zarządzenie nr OG.0050.3.2018 Burmistrza Międzychodu z
dnia 2 stycznia 2018r. w sprawie Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Gminy
Międzychód

Klauzula informacyjna dla osób zgłaszających projekt lub uczestniczących
w głosowaniu w ramach Budżetu Obywatelskiego

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach Budżetu
Obywatelskiego jest Burmistrz Międzychodu z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie,
64-400 Międzychód, ul. Marszałka Piłsudskiego 2
2) celem zbierania danych osobowych w ramach Budżetu Obywatelskiego jest w
szczególności możliwość zweryfikowania, czy osoby zgłaszające projekt lub uczestniczące w
głosowaniu w ramach Budżetu Obywatelskiego są do tego uprawnione. Odbiorcami tych danych będą
członkowie Zespołu, pracownicy Urzędu oraz osoby biorące udział w opiniowaniu złożonych projektów,
3) osoby zgłaszające projekt lub uczestniczące w głosowaniu w ramach Budżetu
Obywatelskiego mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
4) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zgłoszenia projektu lub
przeprowadzenia głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Klauzula informacyjna dla osób popełniających wykroczenia

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) informujemy, że:
1) administratorem Pani / Pana danych jest Burmistrz Międzychodu z
siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie, 64-400 Międzychód, ul. Marszałka Piłsudskiego 2
2) Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia właściciela pojazdu w związku z
wykroczeniem i rozliczenia;
3) Gmina Międzychód pozyskała Pani / Pana dane osobowe z CEPIK (Systemu
Informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców), który jest prowadzony przez Ministra
Cyfryzacji z siedzibą w Ministerstwie Cyfryzacji w Warszawie (00-060), ul. Królewska 27;
4) posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
5) na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani /Panu
prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Pani / Pana

danych ze względu na Pani / Pana szczególną sytuację, jak również – na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 8
ustawy o ochronie danych osobowych ma Pani / Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
Pani / Pana danych w innych celach lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.

Klauzula informacyjna dla osób korzystających ze Strefy Płatnego Parkowania

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) informujemy, że:
1) administratorem Pani / Pana danych jest Burmistrz Międzychodu z
siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie, 64-400 Międzychód, ul. Marszałka Piłsudskiego 2
2) Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia właściciela pojazdu w związku z
nieuiszczeniem opłaty za korzystanie ze Strefy Płatnego Parkowania i
rozliczenia;
3) Gmina Międzychód pozyskała Pani / Pana dane osobowe z CEPIK (Systemu
Informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców), który jest prowadzony przez Ministra
Cyfryzacji z siedzibą w Ministerstwie Cyfryzacji w Warszawie (00-060), ul.Królewska 27;
4) posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
5) na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani /Panu
prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Pani / Pana
danych ze względu na Pani / Pana szczególną sytuację, jak również – na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 8
ustawy o ochronie danych osobowych ma Pani / Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
Pani / Pana danych w innych celach lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.

Klauzula informacyjna dla osób składających petycje

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Międzychodu z
siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie, 64-400 Międzychód, ul. Marszałka Piłsudskiego 2
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu
realizacji ustawowych zadań gminy oraz przepisów prawa i nie będą udostępniane innym podmiotom
niż upoważnione na podstawie przepisów prawa;
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
4) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem, w tym:
- ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1123 z późn. zm.),jest
obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny.

Klauzula informacyjna dla osób składających skargi i wnioski

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Międzychodu z
siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie, 64-400 Międzychód, ul. Marszałka Piłsudskiego 2
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu
realizacji ustawowych zadań gminy oraz przepisów prawa i nie będą udostępniane innym podmiotom
niż upoważnione na podstawie przepisów prawa;

3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
4) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem, w tym:
- rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji
przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r., nr 5, poz. 46 z późn. zm.), jest
obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny.

Klauzula informacyjna dla radnych miejskich

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Międzychodu z
siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie, 64-400 Międzychód, ul. Marszałka Piłsudskiego 2
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu
realizacji ustawowych zadań gminy oraz przepisów prawa i nie będą udostępniane innym podmiotom
niż upoważnione na podstawie przepisów prawa;
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
4) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem, w tym:
- ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
jest obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny.
Klauzula informacyjna dla wolontariuszy

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest jest Burmistrz Międzychodu z
siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie, 64-400 Międzychód, ul. Marszałka Piłsudskiego 2
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji wolontariatu,
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
4) podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Informacja o rejestrze zbiorów danych
Jawny rejestr zbiorów danych osobowych zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez
administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz. U. z 2015 r., poz. 719), jest
udostępniany do przeglądania w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie, ul. Marszałka
Piłsudskiego 2.

