
INFORMACJA

dotycząca przetwarzania danych osobowych

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  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz.  Urz.  UE  L  119.1 z  04.05.2016)

informuję: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Prezydent Miasta Oświęcim, z siedzibą przy

ul. Zaborskiej 2, 32-600 Oświęcim.

2.  Z  inspektorem ochrony danych  można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych

osobowych  pod  adresem  e-mail: iod@oswiecim.um.gov.pl,  pod  nr  telefonu  33  84-29-307  lub

pisemnie na adres siedziby administratora wskazany powyżej.

3.  Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  są  w  celu  prowadzonych  konsultacji  społecznych

dotyczących projektu „Strategii Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2021-2030”.

   Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią art. 6 ust. 1 lit. c i e  ogólnego

rozporządzenia o ochronie danych w związku z  art.  6 ustawy z dnia  z dnia 6 grudnia 2006 r.

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057),  art. 10f ustawy z dnia

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm).

4. Pani/a dane osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa,

w  tym  podmiotowi  przetwarzającemu  jakim  jest:  FRDL  Małopolski  Instytut  Samorządu

Terytorialnego i Administracji, z siedzibą przy ul. Floriańska 31,  31-019 Kraków.

5.  Dane osobowe będą przetwarzane  przez  okres  wynikający  z rozporządzeniem Prezesa  Rady

Ministrów  w sprawie  instrukcji  kancelaryjnej,  jednolitych  rzeczowych  wykazów  akt  oraz

instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia

2011 r. (Dz.U. z 2011 Nr 14,  poz. 67) - dla spraw określono kategorię archiwalną  A.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania,   ograniczenia

przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwzględnieniem przepisów

prawa,

7.  Ma  Pan/i  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych,  gdy

przetwarzanie  danych  osobowych  Pana/ią  dotyczących  naruszałoby  przepisy  ogólnego

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,  adres: ul. Stawki 2 ,

00-193 Warszawa.

8.  Podanie  danych  osobowych  jest  niezbędne  do  uczestnictwa  w  konsultacjach  społecznych.

Konsekwencją niepodania danych osobowych jest nieuwzględnienie złożonych uwag.

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrrgyydimztgm3ds
mailto:iod@oswiecim.um.gov.pl


9.  Pani/a  dane  osobowe  nie  podlegają  automatyzowanemu  podejmowaniu  decyzji,  w  tym

profilowaniu o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4.


