
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  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, RODO) informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Prezydent  miasta  Konina,  Plac  Wolności  1,
62-500 Konin, tel. +48 (63) 2401 111, fax: +48 (63) 2429 920, e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl 

2. Dane  kontaktowe  Inspektora  Ochrony  Danych:  iod@konin.um.gov.pl,  tel.  63  2401  177.
Z  inspektorem  ochrony  danych  można  się  kontaktować  we  wszystkich  sprawach  dotyczących 
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez Administratora w celu wypełnienia obowiązku prawnego 
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikającego z ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych 
tj.:  prowadzenie  postępowań  w  sprawach  odbierania  zawiadomień  o  znalezieniu  rzeczy, 
przyjmowania i przechowywania rzeczy znalezionych oraz poszukiwania osób uprawnionych do ich 
odbioru. 

4. Pani/Pana  dane  osobowe  mogą  być  udostępniane  innym  odbiorcom  lub  kategoriom  odbiorców 
danych osobowych, którymi mogą być: 
 podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich 

przepisów prawa; 
 podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie 

zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), 
 osoby uprawnione do odbioru rzeczy lub znalazcy w przypadku żądania znaleźnego. 

5. Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres  niezbędny  do  realizacji  celów 
określonych w pkt.3,  a  po  tym czasie przez okres  oraz  w zakresie  wymaganym przez przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa. 

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
 prawo do sprostowania, usunięcia danych (gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których 

zostały zebrane lub gdy dane przetwarzane są niezgodnie z prawem), 
 prawo  do  ograniczenia  przetwarzania  (gdy  osoby  te  kwestionują  prawidłowość  danych,  gdy 

przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych lub gdy 
Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne 
osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń). 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do realizacji  
obowiązków znalazcy oraz Prezydenta Miasta w związku powadzeniem postępowań dotyczących 
rzeczy znalezionych. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
jeżeli uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.. 

9. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
10.Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państwa  trzeciego  lub  organizacji 

międzynarodowej 
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