
Klauzula informacyjna  

E-platforma elektronicznej administracji  

Urzędu Miasta Hrubieszów 

 

Administrator danych 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Miasta Hrubieszów, ul. mjr. Henryka 

Dobrzańskiego „Hubala” 1, 22-500 Hrubieszów, telefon: (84) 696 28 08. 

 

Inspektor ochrony danych 

Z Inspektorem Ochrony Danych mogą się Państwo skontaktować za pośrednictwem adresu 

mailowego: iod@miasto.hrubieszow.pl lub pisemnie na adres na adres siedziby Administratora. 

 

Cele przetwarzania 

W ramach korzystania z e-platforma.miasto.hrubieszow.pl, podstawą prawną przetwarzania Państwa  

danych osobowych jest Państwa zgoda, która może być wycofana w dowolnym momencie bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

W ramach realizacji wybranej przez Państwa usługi elektronicznej, która została udostępniona 

w serwisie e-platforma.miasto.hrubieszow.pl, podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest 

przepis prawa powszechnie obowiązujący dotyczący składania podań i wniosków w oparciu 

o formularze elektroniczne umożliwiające realizację usług publicznych. 

 

Odbiorcy danych: 

Państwa dane osobowe za pośrednictwem e-platformy będą przekazywane urzędowi właściwemu ze 

względu na realizację wybranej usługi. 

Odbiorcą danych osobowych przetwarzanych w ramach platformy mogą być inne podmioty 

świadczące na rzecz administratora usługi wsparcia w tym usługi IT przy czym takie podmioty 

przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego 

poleceniami. Ponadto Państwa dane mogą zostać udostępnione wyłącznie na żądanie podmiotów 

upoważnionych do tego na podstawie przepisów prawa. 

 

Okres przechowywania  

Państwa dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu jej wycofania. 

W przypadku gdy Państwa dane będą niezbędne do ustalenia i dochodzenia roszczeń, przetwarzane 

będą do czasu zakończenia związanej z tym sprawy. Dane przetwarzane na podstawie przepisów 

prawa  przetwarzane będą do zakończenia sprawy oraz przez  w okresie niezbędnym do spełnienia 

obowiązku archiwizacyjnego zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 

 

Prawa osób, których dane dotyczą 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy, że posiadają Państwo prawo do: 

− usunięcia danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych - za 

wyjątkiem danych osobowych niezbędnych do ustalenia i dochodzenia roszczeń, 

− dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania a także do 

wniesienia sprzeciwu. 

 



Aby skorzystać z powyższych uprawnień, prosimy wysłać wiadomość e-mail na adres 

iod@miasto.hrubieszow.pl lub skontaktować się z Administratorem korespondencyjnie pod adresem 

Urząd Miasta Hrubieszów, ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 1, 22-500 Hrubieszów. 

 

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, mają 

Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, na adres Biuro Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa. 

 

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych 

W zakresie założenia konta na e-platforma.miasto.hrubieszow.pl, podanie danych jest dobrowolne, 

jednak jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na przetwarzanie danych w ramach korzystania z e-

platformy, należy skorzystać z innego przewidzianego prawem sposobu złożenia wniosku, np. 

osobiście w Urzędzie w sposób tradycyjny. 

W zakresie realizacji wybranej usługi, udostępnionej na platformie może istnieć wymóg podania 

różnego zakresu danych osobowych wymaganego przepisami prawa (w szczególności w zakresie 

określonych przepisami prawa wzorami podań i wniosków wymaganych do załatwienia danej 

sprawy). Nie podanie kompletnych danych może skutkować niemożliwością realizacji usługi lub 

zwrotną korespondencją wymagającą uzupełnienia danych. 

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie 
Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu 


