KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. 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) – dalej: RODO, informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim
w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa jest:
Burmistrz Kolbuszowej, z którym można skontaktować się pisemnie na adres siedziby lub
telefonicznie pod nr tel. 17/2271333.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan
skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz
wykonywaniem praw przysługujących na mocy niniejszego rozporządzenia, za
pośrednictwem adresu e-mail: rodo@kolbuszowa.pl lub operatora pocztowego, kierując
korespondencję na adres siedziby administratora.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego
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ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c Rodo w związku z art. 379
i 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska.
Dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym
na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz innym podmiotom publicznym, gdy
wystąpią z takim żądaniem w związku z toczącym się postepowaniem /oczywiście
w oparciu o stosowną podstawę prawną/
Pani/Pana dane osobowe nie będą/będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu
określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez
przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani
zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie
uniemożliwienie Administratorowi wykonania nałożonego ustawami obowiązku
określonego w pkt. 3. i będzie skutkowało wszczęciem z urzędu stosownego postępowania.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania.

