
Klauzula Informacyjna 

 

dotycząca przetwarzania danych osobowych na potrzeby realizacji budżet obywatelskiego Miasta 

Dynów- głosowanie nad wyborem projektów do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego 

Zgodnie z art. 13 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), zwanego dalej ,,RODO”, informujemy, że: 

1. Administratorem Pana/ Pani danych osobowych  przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Dynowie 

jest Burmistrz Miasta  Dynów, adres siedziby ul. Rynek 2, 36-065 Dynów. Z Administratorem- 

Burmistrzem Miasta Dynów można skontaktować się telefonicznie: 16 65 21 093 lub pisemnie 

na adres siedziby Administratora. 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pan/Pani skontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych, poprzez e-mail: iodum@dynow.pl , telefonicznie: 16 65 21 093 wew. 30 

lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: wyrażonej zgody na przetwarzanie danych 

osobowych (art. 6 ust.1 lit. a) RODO) oraz obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 

(art. 6 ust.1 lit. c) RODO) wynikającego z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym oraz uchwały Rady Miasta Dynów w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Dynów 

na dany rok tj. w celu przeprowadzenia głosowania nad wyborem projektów do realizacji w ramach 

budżetu obywatelskiego. 

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Dynowie i Radni 

Rady Miasta Dynów wchodzący w skład Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego. 

5. Pana/ Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

6. Pana/Pani dane będą przechowywane przez okres wynikający z celów przetwarzania opisanych 

w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa w tym do celów archiwalnych w interesie publicznym tj. przez okres 5 lat. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/ Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące 

uprawnienia: 

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych- w przypadku gdy dane 

są nieprawidłowe lub niekompletne, 

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (nie dotyczy przypadków określonych 

w art. 17 ust. 3 RODO) 

d) prawo do przenoszenia danych, 

e) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

f) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

8. Na  działania  Administratora związane z przetwarzaniem  Pana/Pani danych osobowych przysługuje 

Panu/ Pani prawo wniesienia  skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza 

przepisy RODO. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne zgodnie z udzieloną zgodą 

na przetwarzanie danych osobowych, jednakże niezbędne dla uczestnictwa w głosowaniu nad 

wyborem projektów do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego, a ich niepodanie uczestnictwo 

takie uniemożliwia. 

10. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
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