Klauzula informacyjna dla udzielenia przez Licencjodawcę nieodpłatnej licencji niewyłącznej
do korzystania przez Licencjobiorcę

Nawiązując do treści art. 14 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), zwanego dalej
RODO (Dz.Urz. UE.L nr 119 z 4 maja 2016 r.), zwanego dalej RODO, pracodawca informuje:
Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Wolsztyna, z siedzibą w Urzędzie
Miejskim w Wolsztynie:
ul. Rynek 1, 64-200 Wolsztyn,
dane kontaktowe: um@wolsztyn.pl,
68 347 74 500; 347 74 503.
dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: tel.: (68) 347 45 07, e-mail: iod@wolsztyn.pl
Dane osobowe Licencjodawcy, który udziela Licencjobiorcy zgody na korzystanie z utworów
określonych w § 1. na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie i zwielokrotnienia utworu techniką cyfrową (digitalizacja),
b) wprowadzanie utworu, jak i jego części do pamięci komputerów oraz zezwalania
na dokonywanie przez użytkowników zwielokrotnienia w ramach dozwolonego użytku
c) rozpowszechnianie utworu online i udostępnienie w Internecie dla wszystkich bez
ograniczeń
d) używanie w materiałach informacyjnych i promocyjnych
e) używanie w publicznych prezentacjach
f) używanie w publikacjach prasowych, audycjach telewizyjnych. Administrator
przetwarza następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, adres
korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail. Dane osobowe nie będą
przekazywane do państwa trzeciego.
Dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w:
a) będą przechowywane przez okres wykonywania zawartej umowy, bądź do czasu
wycofania zgody na przetwarzanie w tym celu,
b) będą przechowywane przez okres wykonywania zawartej umowy,
c) będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach szczególnych,
d) będą przechowywane przez okres niezbędny do zapewnienia ochrony osób lub
mienia należącego do Administratora, bądź przez okres niezbędny do ustalenia,
obrony lub dochodzenia roszczeń.
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz
przenoszenia danych.
Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w zakresie pkt 3 a) w każdym
czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres poczty elektronicznej:
iod@wolsztyn.pl

Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego
w pkt 3 d) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku
istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec
Pani/Pana interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych
narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

