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Data i podpis
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* Głosować można tylko na jeden wniosek. W razie wyboru więcej niż jednego wniosku
głos będzie nieważny

Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych

Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych

Wypełniając obowiązek informacyjny określony w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO)
informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy Paczków, ul. Rynek 1, 48370 Paczków.
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem ochrony
danych poprzez adres e-mail iodo@paczkow.pl lub listownie na adres Urząd Miejski w Paczkowie,
ul. Rynek 1, 48-370 Paczków.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej weryfikacji osób (mieszkańców
Gminy Paczków) popierających propozycję do budżetu obywatelskiego (art.6 ust. 1 lit. e RODO)
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej Pani/Pana dane osobowe
mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.
Odbiorcami danych mogą być: podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na
podstawie odpowiednich przepisów prawa, oraz podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane
osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania
danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w
pkt. 3 celach przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów
prawa;
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo
do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia
danych,
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
RODO,
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak wymagane do weryfikacji
mieszkańców Gminy Paczków.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
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