KLAUZULA INFORMACYJNA
w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby fizycznej, która wyraziła zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1
ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego,
z siedzibą mieszczącą się pod adresem: 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Jana Głogowskiego 3/5,
tel. 41 267 21 00 - dalej zwany „Administratorem”.

2.

W

sprawach

z

zakresu

ochrony

danych

osobowych

może

Pani/Pan

kontaktować

się

z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych, pod adresem e-mail:
inspektor@cbi24.pl lub przesyłając korespondencję pod adres siedziby Administratora, umieszczony
w ust. 1.
3.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – Pani/Pana zgody,
w celu lub celach wskazanych w Pani/Pana zgodzie.

4.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym – osobom fizycznym lub
prawnym, organom publicznym, jednostkom lub innym podmiotom, które przetwarzają dane osobowe
w imieniu Administratora, a także podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

5.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania
wskazanego w ust. 3 lub do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych
chyba, że przepisy prawa przewidują inne okresy przechowywania.

6.

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu
prawo żądania od Administratora dostępu do, dotyczących Pani/Pana, danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych
- w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa ochrony danych osobowych.

7.

Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych
jest brak możliwości realizacji celu wskazanego w ust. 3.

10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informuję, że nie podlegają one decyzjom,
które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi
art. 22 RODO.

