KLAUZULA INFORMACYJNA
Uczestnicy transmitowanego otwarcia ofert na realizację zadania publicznego
w Nowogrodzie Bobrzańskim

Szanowni Państwo
Uprzejmie informuję, że otwarcie ofert na realizację zadania publicznego jest
transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń nagrywających obraz i dźwięk. Uczestnicząc w
transmitowanym otwarciu ofert wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie
swoich danych osobowych w myśl art. 6 ust. 1 lit. a i c oraz art. 9 ust. 2 lit. e rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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) z dnia 27
kwietnia 2016r. - tzw. RODO.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w
Nowogrodzie Bobrzańskim (66-010), ul. Słowackiego 11, tel. cent.: (+48 68): 329-09-62, 329-0963, Faks (+48 68) 327-66-63, email: now.bobrz.um@post.pl, www.nowogrodbobrz.pl, BIP:
bip.nowogrodbobrz.pl – jest Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego.
Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego, wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym ma
Pan/Pani prawo skontaktować się pod adresem email: iod@nowogrodbobrz.pl.
Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji jawności działania organów gminy
zgodnie z art. 11b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym w związku z art. 18
ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są upoważnieni pracownicy jednostek organizacyjnych
Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim oraz osoby/podmioty upoważnione na
podstawie przepisów prawa.
Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów
archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących
archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą
w Warszawie ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
Pani/Pana danych narusza przepisy RODO.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych, w tym wizerunku jest dobrowolne.
Pani/Pana dane osobowe nie będą uczestniczyć w zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, nie
będą profilowane, nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
Szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych mogą Państwo uzyskać w siedzibie
Administratora – w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie Bobrzańskim.
Administrator Danych Osobowych

