
KLAUZULA INFORMACYJNA 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust 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) informujemy, 

że: 1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu 

rekrutacji jest Urząd Miejski w Szczuczynie, reprezentowany przez Burmistrza Szczuczyna 

(dalej jako Administrator) Kontakt z Administratorem jest możliwy bezpośrednio w 

siedzibie urzędu pod adresem pl. 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn, pod numerem telefonu 

(86) 273 50 80 lub za pomocą poczty elektronicznej um@szczuczyn.pl 

2. W sprawie przetwarzania danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z inspektorem 

ochrony danych osobowych za pomocą poczty elektronicznej iod@um.szczuczyn.pl.  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: •wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze (art. 6 ust 1. lit c RODO), •przeprowadzenia konsultacji 

społecznych z mieszkańcami w przedmiocie nazwy Patrona Transgranicznego Centrum 

Dialogu Kultur.  

4. Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym odbiorcom.  

5. Przetwarzane będą następujące Pana/Pani dane osobowe: imię i nazwisko, adres 

zamieszkania.  

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia 

konsultacji społecznych, tj. opracowania wyników konsultacji oraz zapewnienia realizacji 

obowiązków sprawozdawczych, kontrolnych i archiwalnych związanych z procesem 

konsultacji.  

7. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.  

8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczące narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 77.  

9. Podanie przez Pana/Panią wyżej wskazanych danych osobowych jest niezbędne do ujęcia 

Pani/Pana opinii w wynikach konsultacji społecznych, a ich niepodanie skutkuje 

nieważnością przekazanej opinii. 

10. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22. 

11. Mają Państwo prawo do: 

1)      prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

2)      prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

3)      prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

4)      prawo do usunięcia danych osobowych; 

5)     prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 
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