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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze – nazewnictwo ulic i placów
TOŻSAMOŚĆ I
DANE
KONTAKTOWE
ADMINISTRATORA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Wałbrzycha, pl.
Magistracki 1, 58 – 300 Wałbrzych, tel. 74 665 51 00, um@um.walbrzych.pl

DANE
KONTAKTOWE
INSPEKTORA
OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan
skontaktować poprzez e - mail: iod@um.walbrzych.pl, telefonicznie pod numerem 74 66 55
359 lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można
się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE
PRZETWARZANIA I
PODSTAWA
PRAWNA

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu nadania nazwy ulicy ( placu ) zgodnie z
przepisami Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity : Dz.
U.2019.506 ) i Zarządzeniem Prezydenta Miasta Wałbrzycha Nr 56/05 z dnia 2 lutego 2005
r. „W sprawie ustalenia zasad postępowania przy nadawaniu nazw ulicom i placom oraz
oznaczeniu nieruchomości numerem porządkowym na terenie miasta Wałbrzycha

ODBIORCY
DANYCH

Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym
na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym zlecimy usługi związane z
przetwarzaniem danych osobowych. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie
umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

OKRES
PRZECHOWYWANI
A DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy zgodne z kategoriami
archiwalnymi, o których mowa w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania
archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67).

PRAWA
PODMIOTÓW
DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich
sprostowania – informacyjnie przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO wyłącza:
uprawnienie podmiotu danych do skorzystania z prawa: do usunięcia danych (art. 17
ust. 3 lit b RODO), do przenoszenia danych (art. 20 RODO) oraz wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania (art. 21 RODO)

PRAWO
WNIESIENIA
SKARGI DO
ORGANU
NADZORCZEGO
INFORMACJA O
DOWOLNOŚCI LUB
OBOWIĄZKU
PODANIA DANYCH

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych
osobowych narusza przepisy prawa.
Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym i wynika z powołanych
wyżej przepisów tj. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst
jednolity : Dz. U.2019.506 ) i Zarządzeniem Prezydenta Miasta Wałbrzycha Nr 56/05 z dnia
2 lutego 2005 r. „W sprawie ustalenia zasad postępowania przy nadawaniu nazw ulicom i
placom oraz oznaczeniu nieruchomości numerem porządkowym na terenie miasta
Wałbrzycha

Wałbrzych, 05.07.2019 r.
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