
Ochrona danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie 

Szanowni Państwo 

Informuję, że ochrona danych osobowych przewarzanych w Urzędzie Miejskim  

w Bornem Sulinowie, których administratorem jest Burmistrz Bornego Sulinowa odbywa się 

na podstawie  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, obowiązującej ustawy o ochronie danych osobowych oraz Polityki ochrony 

danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie, wprowadzonej Zarządzeniem 

nr 31/2018 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 23 kwietnia 2018r. w sprawie w sprawie 

ustalenia „Polityki Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie” 

 

Urząd Miejski przetwarza dane osobowe wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim 

zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:  

a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 

w jednym lub większej liczbie określonych celów;  

b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane 

dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem 

umowy;  

c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego  

na administratorze;  

d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane 

dotyczą, lub innej osoby fizycznej;  

e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;  

f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji,  

w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa  

i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych,  

w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.  

Akapit pierwszy lit. f) nie ma zastosowania do przetwarzania, którego dokonują organy 

publiczne w ramach realizacji swoich zadań. 

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych szczegółowych informacji udzielają 

pracownicy urzędu podczas załatwiania spraw. 
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