OBOW I ĄZEK INFORM ACYJ NY GM INY M I AS TO SZCZE CIN – URZĘDU M I AS T A SZ CZECIN
„NAUCZ ANIE JĘZYK A S ĄSI AD A OD PRZEDSZ KOL A DO Z AKOŃCZENI A EDUK ACJI – W SPÓLNIE ŻYĆ I UCZ YĆ SIĘ
W EUROREGIONIE POM ERAN I A”
Kiedy załatwia Pani/ Pan sprawy w naszym Urzędzie, podaje Pani/ Pan nam swoje dane osobowe. Wykorzystujemy je tylko w celach, które wynikają z przepisów prawa, zawartej
z Panią/ Panem umowy lub Pani/ Pana zgody. Dane osobowe możemy również pozyskiwać od osób trzecich lub innych organów publicznych. Zbieramy tylko takie dane, które są
konieczne, żeby załatwić Pani/Pana sprawę. Czas ich przetwarzania regulują odpowiednie przepisy. Poinformujemy Panią/ Pana o każdej sytuacji, która mogłaby naruszać Pani/
Pana prawa lub wolności. Szybko się nią zajmiemy, wyciągniemy wnioski i poprawimy sposób postępowania, aby jeszcze lepiej chronić Pani/ Pana dane. Jeśli uzna Pani/ Pan te
działania za niewystarczające, może Pani/ Pan również złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza RODO. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuję, że:

Administrator danych

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Szczecin - Urząd Miasta Szczecin
w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin. Infolinia urzędu: 91 424 5000.

z siedzibą

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) w osobie – Pani Moniki Lau. Jeśli ma Pani/ Pan pytania dotyczące
sposobu i zakresu przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miasta w Szczecinie, a także
przysługujących Pani/ Panu uprawnień, może się Pani/ Pan skontaktować z IOD telefonicznie 91 4245702 lub poprzez email
iod@um.szczecin.pl. Do kompetencji IOD nie należy uczestniczenie w załatwianiu innych spraw. Aby zasięgnąć informacji
nie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, należy skontaktować się z Zespół projektu „Nauczanie języka sąsiada” w
Biurze Prezydenta Miasta tel. 91 42 45 726, 91 42 45 686, e-mail: njs@um.szczecin.pl.
Dane osobowe takie jak imię i nazwisko w tym wizerunek dziecka (utrwalony na zdjęciach lub nagraniach z zajęć lub ze spotkań
Cel przetwarzania danych dzieci i młodzieży, itp.) przetwarzane będą z zamiarem szeroko rozumianej realizacji i promocji projektu „Nauczanie języka
i podstawa prawna
sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji – wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania”, m.in. w celu:
przetwarzania
(1) publikacji na stronach internetowych (np. Urzędu Miasta, projektu, dwujęzycznej internetowej platformy edukacyjnej),
(2) publikacji w wydawnictwach drukowanych dotyczących projektów unijnych,
(3) nagrania zajęć dodatkowych w celu udokumentowania ich odbycia oraz kontroli przez organy zewnętrzne zarówno po
polskiej jak i niemieckiej stronie,
(4) wykonywania zdjęć z wydarzeń projektowych, w tym zajęć i spotkań oraz ich umieszczania na stronach internetowych
Urzędu Miasta, projektu, dwujęzycznej internetowej platformy edukacyjnej.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c i e RODO. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne ale niezbędne do podjęcia działań przez Administratora w ramach realizacji projektu.
Okres przechowywania
Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji oraz trwałości projektu, a także przez okres wynikający
danych
z przepisów o archiwizacji.
Odbiorcy danych
Mogą nimi być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty, z którymi zawieramy umowy powierzenia
przetwarzania danych. W ramach udzielonej zgody Gmina Miasto Szczecin uprawniona jest do przekazania danych osobowych,
w tym zdjęć, utworów, nagrań, materiałów, filmów, itp., na których został utrwalony wizerunek dziecka innym podmiotom, które
będą korzystać z tychże zdjęć, utworów, materiałów, filmów, nagrań, itp., w tym w celach informacyjno – promocyjnych projektu
„Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji – wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania”.
1) prawo dostępu do danych osobowych – art. 15 RODO;
Pani/ Pana prawa
2) prawo sprostowania danych- art. 16 RODO;
3) prawo do usunięcia danych- art. 17 RODO;
4) prawo ograniczenia przetwarzania- art. 18 RODO;
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania- art. 21 RODO;
6) prawo do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO
W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/ Pana zgody na przetwarzanie danych
Zgoda na przetwarzanie osobowych, przysługuje Pani/ Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na
danych
zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych
osobowych odbywa się na podstawie Pani/ Pana zgody, ma ona charakter dobrowolny.
Inspektor Ochrony
Danych

Przekazywanie danych/
Profilowanie

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej. Dane osobowe mogą być
przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

