Klauzula informacyjna
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.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest

1.

Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego, 11-100 Lidzbark Warmiński,

ul. Świętochowskiego 14 , tel. 897678500, adres e-mail:

um@lidzbarkw.pl.

2.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: j.kondratowicz@lidzbarkw.pl, tel. 897678535

3.

Cel przetwarzania danych i podstawa prawna:
a)

wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz. 1875)
oraz § 3 uchwały Nr LIII/427/2018 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 18 kwietnia
2018 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej
Lidzbark dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, oraz prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

5. Podanie danych osobowych jest:
- dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.

6. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby przysługuje Pani/Panu prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko
instytucje upoważnione z mocy prawa.

8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.

10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

w pkt.3, a po tym czasie

