Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
(przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach
turystycznych)
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem danych jest Prezydent Miasta Słupska.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem – Prezydentem Miasta Słupska można się
skontaktować poprzez email urzad@um.slupsk.pl; pisemnie na
adres siedziby Urząd Miejski, 76-200 Słupsk, pl. Zwycięstwa 3;
lub tel.(59) 84 88 300.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY
DANYCH

Administrator – Prezydent Miasta Słupska wyznaczył inspektora
ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować
poprzez e-mail: iod@um.slupsk.pl; pisemnie na adres siedziby
Urząd Miejski, 76-200 Słupsk, pl. Zwycięstwa 3; lub tel.(59) 84 88
300.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem
danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:
 zarejestrowania obiektu nie będącego obiektem
hotelarskim, a świadczącym usługi hotelarskie,
 zarejestrowania pól biwakowych na terenie
miasta Słupska,
 dokonywania zmian danych w rejestrze,
 wykreślenia obiektów z rejestru.
Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie ustawy o
usługach turystycznych.

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym
podmiotom: służbom; organom administracji publicznej; sądom i
prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym jednostkom
organizacyjnym – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań
publicznych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane w tym zakresie stanowią dokumentację archiwalną (kat.A)
przechowywaną wieczyście.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz
prawo żądania ich sprostowania.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU
NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w
państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca
pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH
OSOBOWYCH

Pani / Pana dane do rejestru wprowadzane są przez organ gminy.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB
OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o
usługach turystycznych.

