KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH – WNIOSKI POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA
Zgodnie z 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:
Administratorem danych osobowych jest:
Gmina Biały Bór reprezentowana przez Burmistrza z siedzibą: ul. Słupska 10, 78-425 Biały Bór.
Inspektor Ochrony Danych:
W sprawach związanych z danymi osobowymi ustanowiono kontakt z Inspektorem ochrony danych, poprzez korespondencję
elektroniczną na adres e-mail: iod@zeto.koszalin.pl lub pisemną na adres Administratora.
1. Cele i podstawy przetwarzania
Jako Administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
• wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
• realizacji i weryfikacji/rozliczenia umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
• wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym, w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej
Administratorowi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
2. Okres przetwarzania danych:
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych wykazów akt oraz instrukcji organizacyjnych, a w szczególności przez okres
przechowywania w ramach archiwizacji dokumentów zgodnej z prawem.
3. Odbiorcy danych:
Do Pani/Pana danych osobowych mogą też mieć dostęp podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie
odpowiednich przepisów prawa. Administrator nie przekazuje danych osobowych przetwarzanych w swoich zbiorach do
państw trzecich, ani żadnych organizacji międzynarodowych. Dane mogą być powierzone celem przetwarzania przez podmioty
wspierające funkcjonowanie Urzędu Miasta w Białym Borze, np. Kancelaria Radcy Prawnego, firma serwisująca infrastrukturę
IT lub oprogramowanie oraz firma utrzymująca usługę poczty email, wyłącznie podstawie stosownej umowy powierzenia
przetwarzania. Do danych może mieć dostęp również Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach nadzoru nad realizacją Działania 2.14 Poprawa jakości powietrza
- Zachodniopomorski Program Antysmogowy.
4. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
a) w każdej chwili przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; Administrator
danych osobowych przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach wskazanych w pkt 1, chyba, że w
stosunku do tych danych istnieją prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów,
praw i wolności lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
b) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
c) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
d) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, jeśli nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
w tym przetwarzania po wycofaniu udzielonej zgody,
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urząd Ochrony Danych Osobowych (Warszawa, ul. Stawki 2).
5. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych wnioskodawcy jest dobrowolne, ale niezbędne celem realizacji wniosku. Zakres danych został określony
odgórnie, więc podanie danych we wniosku jest obligatoryjne w przypadku chęci udziału w programie.
6. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji
W procesie przetwarzania danych osobowych Administrator danych osobowych nie podejmuje decyzji w sposób
zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania, w oparciu o dane przekazane do przetwarzania.

