KLAUZULA INFORMACYJNA
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazywanych m.in. w umowach, wnioskach, formularzach,
fotografiach itp. dokumentach jest Burmistrz Miasta Bielawa, zwany dalej: „Administratorem."
Mogą Państwo skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony
danych, którym jest Pan Łukasz Kudra pisząc na adres: iod@um.bielawa.pl lub telefonując pod numer:74 8328779.
2.Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie RODO – rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r:
a) artykułu 6 ust. 1 lit. a tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetworzenie swoich danych osobowych
w jednym lub większej liczbie określonych celów.
b) artykułu 6 ust. 1 lit. b tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania umowy, której stroną jest osoba, której
dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
c) artykułu 6 ust. 1 lit. c tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze.
d) artykułu 6 ust. 1 lit. e tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla realizacji konkretnego celu.
4.Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych
stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na
podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych Administratorowi ma charakter
dobrowolny. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, przysługuje Pani/Panu prawo
do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, spowoduje to zakończenie realizacji konkretnej czynności
związanej z przetwarzaniem danych osobowych. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5.Pani/ Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres przewidziany w instrukcji
kancelaryjnej stanowiącej załącznik 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, od dnia zrealizowania celu przetwarzania.
6.Administrator zamierza publikować materiały prasowe zawierające Pani/Pana dane osobowe w tym dane
biometryczne na następujących polach eksploatacji: www.bielawa.pl, Informator Samorządowy „Wiadomości
Bielawskie", portale społecznościowe obsługiwane przez Urząd Miejski w Bielawie, a także przekazywać oraz
udostępniać mediom lokalnym i regionalnym.
7.Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowych.
8. Pani/Pan ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych .
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9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo
wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa)
10.W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.*
* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które
polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w
szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji
ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub
przemieszczania się.
Ta witryna używa plików cookie.
"Cookies" (ciasteczka) co to takiego?
"Cookies" (ciasteczka) są to pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i przechowywane na
komputerze Internauty. Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich
zawartych jedynie serwisowi, który je wcześniej utworzył.
Kontrola zapisywania plików cookies
1. Korzystanie z serwisu przez Użytkownika bez dokonania zmiany ustawień w przeglądarce internetowej w celu
blokowania obsługi cookies, oznacza uzyskanie dostępu przez pliki cookies do urządzenia końcowego
Użytkownika i jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na używanie plików cookies.
2. W celu uzyskania informacji, co do możliwości zmiany ustawień obsługi plików cookies, należy skorzystać z
instrukcji używanej przez siebie przeglądarki internetowej, albo wyświetlić opcję pomoc w swojej przeglądarce,
aby dowiedzieć się jak dostosowywać lub zmieniać ustawienia przeglądarki.
3. W celu ponownego uruchomienia obsługi cookies należy ponownie zmienić ustawienia przeglądarki. Zapisane
pliki cookies mogą być w większości przypadków usunięte przez Użytkownika za pośrednictwem przeglądarki
internetowej.
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