
Klauzula informacyjna 

o przetwarzaniu danych osobowych dla osób popierających udział danego mieszkańca 

gminy w debacie nad Raportem o stanie Gminy Wolbórz w 2018 roku  

W związku z realizacją wymogów  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z 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. U. UE. L. z 

2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wolborza z siedzibą 

w Urzędzie  Miejskim w Wolborzu Pl. Jagiełły 28, 97-320 Wolbórz 

2. Administrator Burmistrz Wolborza wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, 

z którym może się Pan/Pani skontaktować poprzez email inspektor@wolborz.eu. 

Z inspektorem można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem 

danych.  

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu poparcia udziału zgłoszonego mieszkańca 

do zabrania głosu w debacie nad Raportem o stanie Gminy Wolbórz w 2018 r., na 

podstawie art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 506). Administrator danych osobowych może przekazać dane osobowe 

upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach prawa. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, 

a po tym czasie przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji (zgodnie z ustawą 

z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz 

rozporządzeniem 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) – kat. akt „A” – przechowywanie wieczyste. 

5. Klienci Urzędu Miejskiego  mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo 

uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych,  

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 

prawo do przenoszenia danych. 

6. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

7. Podawanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę 

przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Poparcie udzielone bez podania 

danych osobowych nie będzie uwzględnione przy weryfikacji potrzebnej liczby osób 

popierających udział w debacie zgłoszonego mieszkańca. 

8. Dane udostępnione przez klienta Urzędu Miejskiego  nie będą podlegały profilowaniu. 

9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

 

mailto:inspektor@wolborz.eu

