
INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH – UDZIAŁ MIESZKAŃCA W 

DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE MIASTA RADYMNA 

TOŻSAMOŚĆ 

ADMINISTRATORA 
Burmistrz Radymna. Kontakt: ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno. 

INSPEKTOR OCHRONY 

DANYCH 
Imię i nazwisko: Daniel Panek, adres email: iod@radymno.pl  

CELE PRZETWARZANIA 

I PODSTAWY PRAWNE 

Dane osobowe będą przetwarzane w następującym celu: udział w debacie nad 

raportem o stanie Miasta Radymna. Podstawę prawną przetwarzania stanowi 

art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w związku z 

przepisami art. 20 ust. 1b oraz art. 28aa ust. 6-7 Ustawy o samorządzie 

gminnym z 8 marca 1990 roku. 

ODBIORCY DANYCH 

Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie 

umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub 

organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

OKRES 

PRZECHOWYWANIA 

DANYCH 

Dane osobowe zostaną zarchiwizowane i będą przechowywane wieczyście. 

Zasada ta wynika z Ustawy z dnia z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach oraz 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. 

PRAWA PODMIOTÓW 

DANYCH 

Na warunkach Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych podmiotom danych 

przysługują następujące prawa: 

1. - dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO); 

2. - do sprostowania danych (art. 16. RODO); 

3. - do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO); 

4. - do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO). 

PRAWO WNIESIENIA 

SKARGI DO ORGANU 

NADZORCZEGO 

Podmiotom danych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie 

członkowskim ich zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia 

domniemanego naruszenia. Polskim organem nadzoru jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych z siedzibą pod adresem 00-193 Warszawa, ul. 

Stawki 2, adres email: kancelaria@uodo.gov.pl. 

ŹRÓDŁO POCHODZENIA 

DANYCH OSOBOWYCH 
Dane osobowe pochodzą bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą. 

INFORMACJA 

O DOWOLNOŚCI LUB 

OBOWIĄZKU PODANIA 

DANYCH 

Obowiązek podania danych wynika z Ustawy o samorządzie gminnym z 8 

marca 1990 roku.  

INFORMACJA 

O ZAUTOMATYZOWANYM 

PODEJMOWANIU DECYZJI 

ORAZ PROFILOWANIU 

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie 

będą profilowane. 

 


