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Dotyczy: uruchomienia dodatkowego kursu na linii autobusowej 115 w soboty, niedziele i święta.

Odpowiadając na Państwa pismo nr R.O./VII/19/MT z dnia 30 maja 2019 r.
dotyczące uruchomienia dodatkowego kursu na linii autobusowej 115 w soboty,
niedziele oraz święta w godzinach porannych 4:45 - 5:00 uprzejmie informuję,
że podczas kolejnej przewidywanej zmiany w rozkładach jazdy tj. od dnia
22 czerwca 2019 r. zostanie uruchomiony powyższy kurs zgodnie z Państwa
wnioskiem.

Arkadiusz Worońko
Kierownik
Działu Zarządzania
Transportem Publicznym

Sprawę prowadzi:
Łukasz Wasiak tel. +48 71 777 80 56

SZCZEGÓŁOWE
INFORMACJE
DOTYCZĄCE
PRZETWARZANIA
TWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ GMINĘ WROCŁAW

Niniejszą informację otrzymałeś w związku z obowiązkami określonymi w art. 13
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) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14
maja 2016 r. L 119/1).

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych
Administrator Danych
Osobowych (ADO)

Inspektor Ochrony
Danych

Cele przetwarzania
Twoich danych osobowych
Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych
Okres przechowywania
Twoich danych osobowych

Odbiorcy Twoich
danych osobowych

Twoje prawa związane
z przetwarzaniem danych osobowych

Prawo wniesienia skargi

Administratorem Twoich danych osobowych jest Gmina
Wrocław, z siedzibą we Wrocławiu.
Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
 listownie na adres: Pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław
 przez e-mail: wtr@um.wroc.pl
 telefonicznie: +48 71 777 88 80.
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest nim Sebastian
Sobecki. Inspektor to Osoba, z którą możesz się kontaktować
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich
danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw
związanych z przetwarzaniem danych. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób:
 listownie na adres: ul. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław
 przez e-mail: iod@um.wroc.pl
 telefonicznie: +48 717 77 77 24.
Będziemy przetwarzać Twoje dane, zamieszczone przez Ciebie
w Twoim piśmie/ wniosku/ skardze, wyłącznie w celu rozpatrzenia Twojej sprawy.
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie
przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. 1960 nr 30 poz. 168
z późn. zm.).
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Miejski
Wrocławia przez minimum 5 lat, następnie Archiwum
Państwowe po ekspertyzie dokumentów może podjąć decyzję
o ich zniszczeniu lub przekwalifikować na kategorię A i wtedy
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Miejski
Wrocławia przez 25 lat od stycznia kolejnego roku po
zakończeniu Twojej sprawy a następnie zostaną przekazane do
Archiwum
Państwowego
we
Wrocławiu,
gdzie
będą
przetwarzane wieczyście.
Twoje dane zostaną udostępnione podmiotom upoważnionym
na podstawie przepisów prawa. Dodatkowo dane mogą być
dostępne dla usługodawców wykonujących zadania na zlecenie
Administratora w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i
utrzymania systemów informatycznych.
Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem
danych osobowych:
 prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych
osobowych.
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się
z Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe powyżej).
W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych, przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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