
Klauzula informacyjna

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informuję iż: - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.
2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”, oraz ustawy
z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. Poz. 1000 ) :

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Burmistrz  Miasta Imielin  reprezentujący  miasto
Imielin z siedzibą: Imielin 41-407, ul. Imielińska 81.

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować
w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

1) pod adresem poczty elektronicznej: iod@imielin.pl

2) pisemnie na adres siedziby Administratora.

Celem zbierania danych jest: zawarcie umowy cywilnoprawnej i jej wykonanie oraz wykonanie
obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust 1 pkt b, c).

Przysługuje Panu/Pani  prawo dostępu do treści  danych oraz ich sprostowania,  usunięcia  lub
ograniczenia  przetwarzania,  prawo do przenoszenia  danych a także  prawo sprzeciwu wobec
przetwarzania,  oraz  prawo do  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  tj.  Prezesa  Urzędu
Ochrony Danych Osobowych na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00
193 Warszawa.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy; w przypadku niepodania
danych nie będzie możliwe jej zawarcie.

Dane udostępnione  przez  Pana/Panią  nie  będą  podlegały  udostępnieniu  podmiotom trzecim.
Odbiorcami danych będą tylko podmioty upoważnione z mocy prawa.

Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu.
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej.

Dane  osobowe będą  przechowywane  do  momentu  wygaśnięcia  obowiązku  przechowywania
danych  wynikającego  z  przepisów  prawa,  w  szczególności  przepisów  księgowych,  prawa
podatkowego, ubezpieczeń społecznych.


