
Jak będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe 
 
Administrator danych osobowych 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina miasta Jastrzębie-Zdrój reprezentowana przez 
Prezydenta Miasta, z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, al. Józefa Piłsudskiego 60. Mogą się Państwo z nim 
kontaktować w następujący sposób:  

 listownie na adres siedziby administratora: 44-335 Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60 
 e-mailem: miasto@um.jastrzebie.pl 
 telefonicznie: 32 47 85 100 

 
Inspektor ochrony danych 
W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z 
wyznaczonym przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój inspektorem ochrony danych (IOD) w następujący 
sposób: 

 listownie na adres siedziby administratora: 44-335 Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60 
 e-mailem: iod@um.jastrzebie.pl 

 
Cele i podstawy przetwarzania danych 
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu rozpatrzenia zgłoszenia o udzielenie licencji na używanie 
znaku towarowego pod nazwą „Żelazna Klapsznita” w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w 
interesie publicznym, które polega na promocji miasta Jastrzębie-Zdrój (art. 6 ust. 1 lit e RODO w związku z art. 
7 ust. 1 pkt 18 ustawy o samorządzie gminnym). W przypadku pozytywnej weryfikacji zgłoszenia i podpisania 
umowy licencyjnej będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b 
RODO) lub w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, 
polegających na ustaleniu właściwej reprezentacji podmiotu, bezpośrednich kontaktach z pracownikami i 
współpracownikami związanych z realizacją umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Następnie Państwa dane 
będziemy przechowywać w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy o 
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 
 
Odbiorcy danych osobowych 
Państwa dane osobowe mogą być przekazane podmiotom uprawnionym do obsługi doręczeń oraz podmiotom, 
z którymi zawarliśmy umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w urzędzie systemów 
informatycznych. 
 
Okres przechowywania danych 
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane, a 
następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i 
archiwach – przez czas określony w tych przepisach. 
 
Prawa osób, których dane dotyczą 
Osobom, których dane dotyczą, przysługuje: 

 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii, 
 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 
 prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
 prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu 

wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy 
publicznej, 

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) 

 
Obowiązek podania danych 
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do tego, abyśmy mogli przyjąć i 
rozpatrzyć zgłoszenie o udzielenie licencji na używanie znaku towarowego pod nazwą „Żelazna Klapsznita”. 
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