3〉 prawo do 2adania usu川?CIa danych osobowych (tz.w. prawo do bycia zapomnianym), W PrZyPadku gdy
‑ dane nie Sa」u之niezbedne do cei6w, dIa kt6rych byly zebrane iub w inny spos6b pIZetwarZane,
‑ OSOba. kt6rej dane dotycz争, WnlOSfa sprzecIW WObec piZetwarZania danych osobowych,

‑ OSOba, kt6rej dane dotycza vycofata zgod? na P「ZetWalZanie danych osobovych, kt6ra jest podstawa piZetwarZania danych i nie ma innej

POdstawy prawnej przetwarza川a danych,

‑ dane osobowe przetwalZane Sa nieZgOdnie z prawem,
‑ dane osobowe musza by6 usuniete w celu wywiazania sie z obowiazku wynikaJaCegO Z PrZePis6w p「awa;
4) prawo do zadania og「aniczenia piZetwaiZania danych osobowych ‑ W PrZyPadku, gdy.

‑ OSOba, kt6鱒j dane dotycza kwestionlje p「awidtowoS6 danych os°bowych,
‑ PrZetwarZanie danych JeS書川eZgOdne z prawem, a OSOba, kt6「ej dane dotycza, SPrZeCiWia siq uSunieciu danych,之adajac w zamian ich
O9「aniczenia,

‑ Administ「ator nie potrzebuje juZ danych dIa swolCh ∞I6w, aie osoba, kt6「ej dane dotycza, POtrZebuje ich do ustaIenia, Ob「Ony Iub dochodzenia
roszcze五

〇 OSOba. kt6rq dane dotycza, Wniosta sprzecW wobec p「ZetwaiZania danych, do czasu ustaIenia czy prawnie uzasadnlOne POdstawy po stroれie

administratora sa nadrz?dne wobec podstawy sprzecivu;
5) prawo do pIZenOSZenia danych ‑ W PIZyPadku gdy tacznie spetnlOne Sa nasteP呪Ce PIZeStanki:

‑ PrZetwaiZanie danych odbywa sie na podstawie umowy zawartej z osoba, kt6喝j dane dotycza Iub na podstawie zgody wγraわれq p「ZeZ ta

osobe,
‑ PrZetWarZanie odbywa si? W SPOS6b zautomatyzowany;
6) prawo spIZeCIWu WObec przetwa「zania danych ‑ W PIZyPadku gdy tacznie spetnione sa nastepuja∞ P「ZeSIanki
‑ Za教Stni(弱PrZyCZyny ZWiazane z Pani/Pana szczeg6ina sytuacj争, W PIZyPadku piZetwarZania danych na podstawie zadania reaiizowanego w
interesie publiCZnym Iub w隠mach sprawowania wladzy publicznqi PIZeZ AdmInistratora,

‑ p曜etwalZanie jest niezb?dne do ∞i6w wynike煽CyCh z prawnie uzasadnionych inte「es6w 「ealizowanych przez Administmtora iub przez strone
trzecia, Z Wviatkiem sytual抑W kt6rych nadIZedny charakter wobec tych interes6w maja interesy lub podstawowe prawa i woino§ci osoby. kt6rel

dane dotycza, Vvymagaja∞ OChrony danych osobowych, W SZCZeg61no§cl gdy osoba, kt6rq dane dotycza jest dzieckiem.
7〉 W przypadku gdy pIZetWalZanle danych osobowych odbywa sie na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych 〈art. 6 ust. 1

m a RODO), PiZyStuguje Pani/Panu prawo do cofni?Cia tej zgody w dowoInym momencie.
8〉W pIZyPadku powziecia infomacji O而ezgodnym z prawem pIZetwaiZaniu w Urzedzie Miejskim w Gorzowie SIaskim Pani/Pana danych
osobowych, PrZyS山guje Pani伯anu prawo wniesienja skargi do o「ganu nadzorczego wtaScivego w sprawach ∞hrony danych osobowych.
9〉W sytuaQj主gdy pIZetWarZanie danych osobowych odbywa si? na POdstawie zgody osoby, kt6rej dane dotycza, POdanie p「ZeZ PaniaIPana
danych osobowych Administrato「OWi ma cha「akter dobrowoiny.

1 O) Podanie p'ZeZ Pania/Pana danych osobovych 」eSt Obowiazkowe, W Sytua可gdy przestanke p'Ze示arzania danych osobowych stanowi p「zepis

PraWa Iub zawarta mi?dzy stronami umowa.
1 1〉 PaniIPana dane moga by6 piZetWarZane W SPOS6b zautomatyzowany i nie beda pro刷OWane.

