KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
przeznaczona dla osoby występujacej o udostępnianie informacji publicznej
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach
jest Burmistrz Kleszczel, ul. 1 Maja 4, 17-250 Kleszczele, adres e-mail: kleszczele@wrotapodlasia.pl, tel.
85 6818004.
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych
Osobowych w Urzędzie Miejskim w
Kleszczelach: iod@um.kleszczele.wrotapodlasia.pl, tel. 85 6818004 lub Urząd Miejski w Kleszczelach,
ul. 1 Maja 4, 17-250 Kleszczele; dane inspektora ochrony danych są zamieszczone na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej w zakładce „Ochrona danych osobowych”.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji
publicznej złożonego przez wnioskodawcę zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 z późn. zm.).
4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b
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 zwanego dalej RODO, tj. gdy
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez
administratora lub osobę, której dane dotyczą, w tym art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji
publicznej.
5. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom.
(Uwaga: Organy publiczne, które mogą otrzymać Pana dane osobowe w ramach konkretnego
postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego nie są uznawane za
odbiorców)
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące
uprawnienia:
1) prawo dostępu do danych osobowych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych;
c) prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
(Uwaga: 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. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w Instrukcji kancelaryjnej,
stanowiącej załącznik nr 1 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.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miejskim w
Kleszczelach Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych .
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani
zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości
rozpatrzenia wniosku o udzielenie informacji publicznej złożonego przez wnioskodawcę.
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

