Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta
Torunia (Wydział Promocji i Turystyki Referat Turystyki)
Administratorem Pana/i danych osobowych jest Gmina Miasta Torunia, z siedzibą w Toruniu przy ul.
Wały Generała Sikorskiego 8.
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacji Pana/i praw może Pan/i
kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mailowo: iod@um.torun.pl,
telefonicznie: 56 611 88 02 lub pisemnie na adres: ul. Wały Generała Sikorskiego 8, 87-100 Toruń.
Pana/i dane osobowe będziemy przetwarzali:
- w celu wydania zgody na użycie Herbu Miasta Tounia na podstawie złożonego WNIOSKU,
ponieważ jest to niezbędne do wykonania wskazanego zadania, które realizujemy w ramach
powierzonej nam władzy publicznej (Uchwała nr 146/99 Rady Miasta Torunia z dnia 15 kwietnia 1999
roku w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Toruń Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom z 2000 roku nr 4 poz. 27; art.
6 ust 1 lit e RODO)
Podanie przez Pana/ią danych jest dobrowolne
W przypadku niepodania przez Pana/ią danych informacja o wyniku rozpatrzenia sprawy nie zostanie
dostarczona.
Pana/i dane nie są przekazywane odbiorcom.
Nie przekazujemy Pana/i danych osobowych poza teren Polski, Unii Europejskiej.
Pana/i dane osobowe przechowujemy przez okres 2 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w
którym Pan/i ostatni raz nawiązał z nami kontakt, do następnie dokumentacja przekazywana jest do
Archiwum
Ma Pan/i prawo do:
1) Dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
2) Poprawienia swoich danych
3) Ograniczenia przetwarzania danych
Ma Pan/i prawo zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie wyłącznie do przechowywania
Pana/i danych osobowych w przypadku:
- przekonania Pana/i, że posiadane przez nas dane są nieprawidłowe lub przetwarzane
bezpodstawnie
- nie chce Pan/i abyśmy usunęli dane bo będą Panu/i potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń
- trwania okresu od wniesienia przez Pana/ią sprzeciwu wobec przetwarzania
4) Wniesienia skargi do organu nadzorczego
Jeżeli uważa Pan/i, że przetwarzamy Pana/i dane niezgodnie z prawem może Pan/i wnieść
skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Cofnięcie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonaliśmy na podstawie Pana/i zgody przed jej wycofaniem.
Szczegółowych informacji jak złożyć żądanie udziela Inspektor Ochrony Danych oraz znajdują się na
stronie internetowej Urzędu – ww.bip.torun.pl
W celu złożenia żądania związanego z wykonaniem praw należy skierować wniosek na adres mailowy
iod@um.torun.pl lub udać się do naszej siedziby w Toruniu, ul. Wały Gen. Sikorskiego 8
Przed realizacją Pana/i uprawnień będziemy musieli potwierdzić Pana/i tożsamość (dokonać Pana/i
identyfikacji).

