Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej
Na podstawie 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 (zwanym RODO),
Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni informuje:
1. Dane administratora.
Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest:
Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni – samorządowy zakład budżetowy,
siedziba ADO: ul. Witomińska 76, 81- 311 Gdynia
2. Dane kontaktowe administratora (ADO).
adres e-mail: biuro@zck.pl
lub pisemnie na adres siedziby ADO
3. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych (IOD).
Administrator danych osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się
Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez adres email: ado@zck.pl
4. Cele przetwarzania i podstawa prawna.
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań w zakresie
administrowania cmentarzami i wykonywania usług pogrzebowych na podstawie przepisów
prawa, w szczególności ustaw:
 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. 1959 Nr 11
poz. 62 z późn. zm.);
 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1875 z
późn.zm.);
 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 2077);
 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1579 z
późn. zm.).
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest niezbędność do wypełnienia
obowiązków prawnych ciążących na administratorze, wynikających z ustaw lub umów.
5. Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych.

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane urzędom lub instytucjom
współpracującym w celu wypełnienia zadań statutowych nałożonych na Zarząd Cmentarzy
Komunalnych w Gdyni.
6. Okres przechowywania danych.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych w ust. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez
przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. Prawo do ograniczenia przetwarzania.
Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów
interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.
8. Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
ADO nie przewiduje przekazywania danych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej, z wyjątkiem windykacji roszczeń i sprowadzenia zwłok lub szczątków na
terytorium RP.
9. Prawa podmiotów danych.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu
następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania danych osobowych w przypadku, gdy dane są
nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w
przypadku, gdy:
 dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób
przetwarzane;
 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych
osobowych,;
 osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej
przetwarzania danych;
 dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;
 dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku
wynikającego z przepisów prawa.
d) prawo do przenoszenia danych w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na
podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody
wyrażonej przez tą osobę i przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadku, gdy łącznie spełnione są
następujące przesłanki:

 zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku
przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym
lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora;
 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.
f) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile przetwarzanie
odbywa się na podstawie udzielonej uprzednio zgody;
g) prawo do żądania uzyskania kopii danych osobowych lub ich udostępnienia w siedzibie
ADO.

9. 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.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. : 22 860 70 86.

10. Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych.
Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania
danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
11. Informacja dotycząca profilowania.
Strona internetowa nie wykorzystuje profilowania danych (także danych osobowych)
zapisanych w plikach cookies i im podobnych technologiach, stosowanych w serwisie www
w celu marketingowym, obejmującym analitykę w calach marketingowych oraz wyświetlanie
spersonalizowanych ofert, reklam i innych usług na stronie www.zck.pl oraz w Internecie.

