KLAUZULA INFORMACYJNA
UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego z
siedzibą w: 66-010 Nowogród Bobrzański ul. Słowackiego 11, NIP: 929-10-04-928 ,
Regon: 000536775, tel. 68 / 329-09-62, e-mail: now.bobrz.um@post.pl.
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można się kontaktować się z
Inspektorem ochrony danych Panem Jarosławem Sakiem w Urzędzie Miejskim w
Nowogrodzie Bobrzańskim pod nr tel. (68) 329-09-62 wew. 130 lub adresem e-mail:
iod@nowogrodbobrz.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o
udostępnienie informacji publicznej, złożonego przez wnioskodawcę - na podstawie
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zgodnie z art. 6
ust 1 lit. c) RODO.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w
Instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania
archiwów zakładowych.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty
wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego
prawa.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu
prawo:
a) dostępu do treści swoich danych,
b) do żądania ich sprostowania (poprawiania) – w przypadku, gdy dane są
nieprawidłowe lub niekompletne,
c) do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia
zapomnianym), w przypadku, gdy dane:
nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny
sposób przetwarzane,
przetwarzane są niezgodnie z prawem,

d)

muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku
wynikającego z przepisów prawa,
do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku,

gdy:
kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych,
przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwia się
Pani/Pan usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale
potrzebuje ich Pani/Pan do ustalenia, obrony lub dochodzenia
roszczeń.
7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych
osobowych w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie Bobrzańskim przysługuje
Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach
ochrony danych osobowych - do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z
siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do prowadzenia
postępowania o udostępnienie informacji publicznej.
10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.

