Klauzula informacyjna - WIFI4EU Dynów
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 (dalej: RODO) niniejszym informujemy, iż:



















Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim
w Dynowie jest Burmistrz Miasta Dynów, z siedzibą: 36-065 Dynów, ul. Rynek 2,
strona
internetowa:
www.dynow.pl
(dalej:
„miasto
Dynów”).
Kontakt z Administratorem
danych
możliwy
jest
poprzez
email:
urzad_miasta@dynow.pl, tel. (16) 652 10 93 lub pisemnie na adres siedziby
Administratora.
W sprawach dotyczących przetwarzania przez Urząd Miejski w Dynowie Pani/Pana
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ochroną danych osobowych
może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail:
iodum@dynow.pl, telefonicznie pod numerem tel. (16) 888 90 30 lub pisemnie na adres
siedziby Administratora.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzać będziemy w celu umożliwienia korzystania
z sieci WIFI4EU Dynów, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, zgodnie
z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
Pani/Pana dane osobowe możemy przekazać wyłącznie podmiotom przetwarzającym
dane, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych na podstawie
stosownych umów zawartych z Gminą Miejską Dynów, w szczególności podmiotom
dostarczającym usługi serwerów oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych
osobowych na podstawie obowiązującego prawa (Policja, sądy, prokuratury, CBA,
ABW itp.),
Pana/ Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej,
Pani/Pana dane osobowe będziemy przechowywać do chwili, w której Pani/Pan
poinformuje nas o cofaniu uprzednio wyrażonej zgody,
Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do żądania przeniesienia danych,
Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym momencie, przy czym jej wycofanie nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miasto Dynów dokonywało przed
jej wycofaniem.
Wycofania zgody może Pani/Pan dokonać poprzez skierowanie do nas takiej informacji
e-mailem na adres: urzad_miasta@dynow.pl lub pisemnie na adres Urzędu Miejskiego
w Dynowie: 36-065 Dynów, ul. Rynek 2,
W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza
przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych,
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Nie jest Pani/Pan
zobowiązana/y do podania danych osobowych, jednakże konsekwencją ich niepodania
będzie brak możliwości korzystania z sieci WiFi4EU Dynów.

