Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych dla osób
zgłaszających projekt lub biorących udział w konkursach, konsultacjach, zebraniach,
osób uczestniczących w głosowaniu w ramach funduszu sołeckiego, budżetu obywatelskiego.
TOŻSAMOŚĆ
ADMINISTRATORA

Administratorami Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Połczyna-Zdroju, mający
siedzibę w Połczynie-Zdroju (78-320) przy Placu Wolności 3-4.

DANE KONTAKTOWE
INSPEKTORA OCHRONY
DANYCH

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować
poprzez adres email iod@polczyn-zdroj.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

CELE PRZETWARZANIA I
PODSTAWA PRAWNA

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu zbierania danych osobowych w ramach
konsultacji, zebrań, głosowania w ramach funduszu sołeckiego i budżetu obywatelskiego jest
w szczególności możliwość zweryfikowania, czy osoby zgłaszające projekt lub uczestniczące
w głosowaniu są do tego uprawnione, a podstawą prawną ich przetwarzania bez Pana/Pani
odrębnej zgody jest art. 6 ust 1 pkt c) RODO, co oznacza, że przetwarzanie Pana/Pani
danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

ODBIORCY DANYCH

Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie
przepisów prawa oraz podmioty realizujące zadania publiczne na podstawie odrębnej umowy
powierzenia danych oraz członkowie Zespołu, pracownicy Urzędu oraz osoby biorące udział
w opiniowaniu złożonych projektów, protokołów i uchwał.

OKRES PRZECHOWYWANIA
DANYCH

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do realizacji
obowiązku ustawowego, a wskazany przez odrębne przepisy prawa odnoszące się do
archiwizacji dokumentów w organach administracji publicznej.

PRZEKAZANIE DANYCH
OSOBOWYCH DO PAŃSTWA
TRZECIEGO

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej z zastrzeżeniem, że odbiorcami danych audiowizualnych udostępnianych
w drodze transmisji w Internecie mogą być podmioty o których mowa wyżej.

PRAWA PODMIOTÓW
DANYCH

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do żądania od administratora dostępu do danych
osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody – posiada Pan/Pani
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI
DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych (UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

INFORMACJA O OBOWIĄZKU
PODANIA DANYCH I
KONSEKWENCJACH ICH
NIEPODANIA

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do
zgłoszenia projektu przeprowadzenia zebrania lub przeprowadzenia głosowania w ramach
funduszu sołeckiego czy budżetu obywatelskiego.

INFORMACJA O
ZAUTOMATYZOWANYM
PODEJMOWANIU DECYZJI W
TYM O PROFILOWANIU

Informujemy, że Pani/Pana dane co do zasady nie będą przetwarzane w celu podejmowania
zautomatyzowanej decyzji i nie będą przetwarzane w celu profilowania.

