
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Wydziale Architektury 
i Budownictwa Urzędu Miasta Torunia

Administratorem Pana/i danych osobowych jest Prezydent Miasta Torunia z siedzibą w Toruniu przy ul.
Wały Gen. Sikorskiego 8. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacji Pana/i praw może
Pan/i kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mailowo: iod@um.torun.pl, telefonicznie:
56 611 88 02 lub pisemnie na adres: ul. Wały Generała Sikorskiego 8, 87-100 Toruń. 

Pana/i  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celach  związanych  z  prowadzonym  postępowaniem
administracyjnym na podstawie obowiązku wynikającego z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku  Kodeks
postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zmianami).

Pana/i dane nie są przekazywane innym  odbiorcom. Pana/i dane osobowe nie są przekazywane  poza
teren Polski, Unii Europejskiej. 

Pana/i dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany dla kategorii archiwalnej, określonej

w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania
archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zmianami).
Ma Pan/i prawo do: 

1) Dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii [zawsze]
2) Poprawienia swoich danych [zawsze]
3) Ograniczenia przetwarzania danych

Ma  Pan/i  prawo  zażądać  ograniczenia  przetwarzania  danych   wyłącznie  do  ich  przechowywania  
w przypadku:
- przekonania Pana/i, że posiadane dane są nieprawidłowe lub przetwarzane bezpodstawnie,
- nie chce Pan/i usunięcia danych bo będą one Panu/i potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń,
- trwania okresu od wniesienia przez Pana/ią sprzeciwu wobec przetwarzania

4) Wniesienia skargi do organu nadzorczego
Jeżeli uważa Pan/i, że Pana/i dane przetwarzane są niezgodnie z prawem może Pan/i wnieść skargę do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Szczegółowych informacji jak złożyć żądanie udziela Inspektor Ochrony Danych oraz znajdują się na stronie
internetowej Urzędu – ww.bip.torun.pl 
W  celu  złożenia  żądania  związanego  z  wykonaniem  praw  należy  skierować  wniosek  na  adres  mailowy
iod@um.torun.pl lub udać się do siedziby organu  w Toruniu, ul. Wały Gen. Sikorskiego 8.
Przed  realizacją  Pana/i  uprawnień  konieczne  będzie  potwierdzenie  Pana/i  tożsamości  (dokonać  Pana/i
identyfikacji). 
W organie będą przetwarzane następujące kategorie Pana/i danych: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, numer
dowodu osobistego),  elektroniczne dane identyfikacyjne (mail),   informacje dotyczące zamieszkania (adres).
Pana/i dane osobowe uzyskano z ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Urząd Miasta Torunia .


