Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w procesie
udostępniania informacji publicznej
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
(Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej RODO) informujemy, że:
1) administratorem danych osobowych wskazanych we wniosku o udostępnienie informacji
publicznej jest Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica – adres: ul. Szalaya 103, 34-460
Szczawnica, tel. 18 262 22 03;
2) z Administratorem można kontaktować się poprzez adres e-mail: miasto@szczawnica.pl lub
pisemnie na adres siedziby wskazany w pkt 1;
3) administrator wyznaczył inspektora ochrony danych z którym można się kontaktować w
sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych poprzez adres e-mail:
iod@szczawnica.pl, pisemnie na adres siedziby Administratora lub pod nr tel.: 18 262 22 03;
4) zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1
lit. c) RODO, gdyż jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit e) RODO w celu wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym w związku z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie
do informacji publicznej (Dz.U. z 2020 r., poz. 2176) oraz ustawą z dnia 25 lutego 2016 r. o
ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2019 r., poz. 1446);
5) zebrane dane osobowe mogą być udostępniane innym organom i podmiotom na podstawie
obowiązujących przepisów prawa;
6) zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji
międzynarodowych;
7) zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w
pkt. 4 celów, a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z
przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
8) przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych; sprostowania danych
osobowych; żądania usunięcia danych osobowych; żądania ograniczenia przetwarzania danych
osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
9) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO,
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych;
10) zebrane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym
profilowaniu.

