Zasady przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA UŻYTKOWNIKÓW MIEJSKIEJ BEZPRZEWODOWEJ SIECI INTERNETOWEJ
DOSTARCZANEJ PRZEZ URZĄD MIEJSKI W TŁUSZCZU
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dni a 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 (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO, informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Gmina Tłuszcz - Urząd Miejski w Tłuszczu, ul.
Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych:
iod.tluszcz@edukompetencje.pl
2) Dane osobowe są zbierane w celu realizacji nieodpłatnej usługi dostępu do Internetu dla
mieszkańców Tłuszcza i innych zainteresowanych osób. Dane są zbierane na podstawie
Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli jest to niezbędne do wykonania umowy realizacji dostępu
do sieci. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązków
wynikających z przepisów prawa, w tym Art. 180a Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo
telekomunikacyjne (Dz.U. z 2018 r. poz. 1954) przez okres 12 miesięcy.
3) Zakres danych zbieranych od użytkowników może obejmować: numery se ryjne i adresy
MAC kart sieciowych podłączanych urządzeń, datę, godzinę i czas logowania, historię
połączeń, odwiedzanych stron oraz inne dane techniczne niezbędne do świadczenia
dostępu do sieci Internet.
4) Dane osobowe użytkowników mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym
do ich otrzymania na mocy przepisów prawa (np. służbom mundurowym, sądom,
prokuraturze).
5) Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych.
6) Użytkownicy Hotspot Tłuszcz mogą podlegać profilowaniu pod kąte m ewentualnego
wykorzystania zasobów sieci internetowej w sposób niezgodny z prawem lub regulaminem
użytkowania z HotSpot, dostępnym na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Tłuszczu.
W przypadku wykrycia nieprawidłowego użytkowania usługi, Urząd zastrze ga sobie prawo
do natychmiastowego zablokowania dostępu. Osoba, której dostęp został zablokowany,
ma prawo do wyrażenia własnego stanowiska w sprawie i do zakwestionowania decyzji
oraz prawa do uzyskania interwencji ze strony Administratora.
7) Osoba, której dane będą przetwarzane, ma prawo wniesienia skargi dotyczącej
przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego.
8) Podanie danych związanych z korzystaniem z dostępu do Internetu jest dobrowolne, ale
niezbędne do realizacji usługi. Niepodanie danych spowoduje brak technicznej możliwości
świadczenia usługi dostępu do Internetu.
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