KLAUZULA INFORMACYJNA - PETYCJE

Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu 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 (RODO) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Burmistrz Zawadzkiego, z siedzibą:
ul. Dębowa 13, 47 – 120 Zawadzkie.
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem:
iod@zawadzkie.pl lub listownie na adres: Urząd Miejski w Zawadzkiem,
ul. Dębowa 13, 47 – 120 Zawadzkie.
3. Pani/Pana dane osobowe uzyskane przez Burmistrza Zawadzkiego przetwarzamy na
podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze wynikającego z przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o petycjach.
4. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom (organy publiczne,
które mogą otrzymać Pani/Pana dane osobowe w ramach konkretnego postępowania
zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za
odbiorców).
5. Burmistrz Zawadzkiego w ramach prowadzonego postępowania nie przekazuje
Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego, czyli poza obszar EOG.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji niniejszej sprawy
oraz prawnie ustalony okres archiwizacji.
7. Ma Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych. Może Pani/Pan
złożyć do Burmistrza Zawadzkiego wniosek dotyczący:
a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) sprostowania/poprawiania swoich danych osobowych,
c) ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (dostęp, usunięcie lub
ograniczenie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych musi być zgodne
z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie oraz na
podstawie przepisów prawa dotyczących np. archiwizacji).
8. Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem rozpatrzenia
Pani/Pana petycji.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom
podejmowania decyzji przez Burmistrza Zawadzkiego, w tym profilowaniu.

