
KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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) informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Katowice z siedzibą 

w Katowicach przy ul. Młyńskiej 4, e-mail: urzad_miasta@katowice.eu 

2. Prezydent Miasta Katowice wyznaczył inspektora ochrony danych, e-mail: iod@katowice.eu; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

– prowadzenia księgowej ewidencji dochodów i zwrotów w oparciu o przepisy ustawy 

o rachunkowości 

– wykonania zadania realizowanego w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

administratorowi (art. 6 ust 1. lit e RODO), 

– ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 9 ust 2 lit. f RODO), 

– związanego z realizacją ważnego interesu publicznego na podstawie przepisów ustawy, 

które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony 

danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych 

i interesów osoby, której dane dotyczą (art. 9 ust 2 lit. g RODO) 

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych umieszczanych na dowodzie wpłaty lub zwrotu jest 

Prezydent Miasta Katowice, operator pocztowy związku z prowadzonym i zakończonym 

postępowaniem w sprawie zwrotu (doręczenie przesyłki listowej) oraz bank realizujący 

transakcje bankowe. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat wynikających z przepisów 

o rachunkowości oraz przepisów dot. instrukcji kancelaryjnej/archiwalnej. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

lub  uzupełnienia, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania. 

8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku naruszenia 

przepisów ogólnych rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 O ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zgodnie z art. 77). 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich nie podanie 

uniemożliwi odpowiednie zaewidencjonowanie dokonanych wpłat oraz przeprowadzenie 

postępowania w sprawach w których wpłaty są dokonywane. 

10. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22. 


