KLAUZULA INFORMACYJNA
o przetwarzaniu danych osobowych
Działając na podstawie art. 13.1 RODO [Rozporządzenie 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
95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz. U.UE.L 2016.119.1], wobec uzyskania od
Pani/Pana danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Przeworska (ADO)
z siedzibą ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk; tel.: 16-648-78-44; e-mail:
info@przeworsk.um.gov.pl Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie
Miasta Przeworska za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@przeworsk.um.gov.pl
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO oraz
udzielonej zgody w celach wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie
Miasta Przeworska tj. prowadzeniem postępowania administracyjnego lub czynności
administracyjnej zgodnie ze złożonym wnioskiem lub zawiadomieniem.
3. W przypadku danych, których obowiązek podania nie wynika z przepisu prawa, Pani/Pana
dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody – w celu wynikającym z treści wniosku
w celu ułatwienia kontaktu. Podstawą prawną jest:
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U.
z 2018 poz. 2096 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 631
z późn. zm.).
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 3 odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
- strony postępowania administracyjnego,
- dopuszczeni uczestnicy w postępowaniu administracyjnym,
- urzędy państwowe lub inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa lub
wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania
władzy publicznej, w szczególności podmioty prowadzące działalność kontrolną wobec Gminy
Miejskiej Przeworsk.
5. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu
administratora danych osobowych.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej
wymienionego celu przetwarzania, a następnie będą archiwizowane zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa wg właściwej kategorii.
8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu
następujące uprawnienia:
- żądania uzyskania kopii danych osobowych, lub ich udostępnienia w siedzibie ADO (art. 15
RODO),
- żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO).
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją ich
niepodania będzie odstąpienie od realizacji sprawy (w postępowaniach administracyjnych
i czynnościach urzędowych nie obowiązuje prawo do wycofania w dowolnym momencie
udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych).
10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miasta
Przeworska Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej:

…………………………………………………..
Data

…………………………………………………..
Czytelny podpis

