KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016r. 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: urząd_miasta@katowice.eu
2. Prezydent Miasta
iod@katowice.eu;

Katowice

wyznaczył

inspektora

ochrony

danych,

e-mail:

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
• przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości,
wynikającym z uchwały Rady Miasta Katowice z dnia 25 stycznia 2021r. Nr XXX/654/21 i
Komunikatu Komisji z dnia 20 marca 2020r. "Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w
celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19" (2020/C 91 I/01) (Dz.
Urz. UE C 91 I z 20.03.2020, str. 1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
•

realizacji ustawowego obowiązku wynikającego z art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f) ustawy o
finansach publicznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w przypadku udzielenia ulgi i
spełnienia przesłanek.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie
przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa
dotyczących archiwizacji.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO), prawo
sprostowania lub uzupełnienia danych (art. 16 RODO) oraz prawo do ograniczenia
przetwarzania (art. 18 RODO; pod warunkiem że osoba, której dane dotyczą wykaże jedną z
podstaw prawnych w art. 18 ust. 1 a-d).
7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczące narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. zgodnie z art. 77.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
9. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22.

