Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we
wniosku o wydanie puckiej karty seniora.
…..........................................
data i czytelny podpis
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że:
1. Administratorem moich danych osobowych jest Burmistrz Miasta Puck z siedzibą w Pucku
przy ul. 1 Maja 13.
2. Administrator wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Miasta Puck i do przetwarzania
danych dopuszcza wyłącznie przeszkolonych i upoważnionych pracowników zakresie
wynikającym z ich obowiązków służbowych.
3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych osobowych poprzez adres e-mail: iodo@miastopuck.pl
lub telefonicznie pod nr telefonu 058 673 05 14.
4. Podanie przeze mnie danych wymaganych w celu ubiegania się o wydanie puckiej karty
seniora jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania równoznaczna jest z brakiem
możliwości procedowania mojego wniosku o wydanie puckiej karty seniora.
5. Podstawą przetwarzania danych jest uchwała Nr LI/3/2018 Rady Miasta Puck z dnia 12 lipca
2018 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasta Puck programu z zakresu polityki
społecznej „Pucka Karta Seniora” i wyrażona przeze mnie zgoda na przetwarzanie tych
danych.
6. Moje dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu związanym z weryfikacją wniosku
o wydanie puckiej karty seniora i przechowywane będą do czasu realizacji zadania dla którego
zostały pozyskane a po tym czasie przez okres określony w przepisach prawa odnoszących się
do archiwizowania i długości przechowywania dokumentów.
7. Moje dane nie będą przekazywane podmiotom do tego nieuprawnionym. Nie będą również
przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
8. Posiadam prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych
oraz uzyskania ich kopii, do ich sprostowania (poprawiania) w każdym momencie, gdy są one
niepoprawne jak też prawo do uzupełnienia swoich danych, gdy są one niekompletne; prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych jak też usunięcia tych
danych w przypadku, gdy ich przetwarzanie nie następuje w celu realizacji zadania, do
którego zostały pozyskane a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (cofnięcie zgody musi nastąpić w
formie pisemnej) jak też prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na
adres: ul. Stawki 2, 00-103 Warszawa w przypadku stwierdzenia, że moje dane przetwarzane
są niezgodnie z celem dla którego zostały pozyskane, a w szczególności gdy ich przetwarzanie
narusza przepisy 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, zwanego dalej RODO.
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