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KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH  

 

(podstawa prawna: art.13, 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO)) 

 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Miasto Jasło reprezentowane przez Burmistrza 

Miasta Jasła z siedzibą przy ul. Rynek 12, 38-200 Jasło, zwane dalej „Administratorem”. 

Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się poprzez adres email: 

urzad@um.jaslo.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pan/Pani 

skontaktować poprzez email: iod@um.jaslo.pl lub pisemnie na adres siedziby 

Administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem danych. 

3. Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji ustawowych 

zadań Administratora, na podstawie przepisów prawa, w szczególności art. 28aa ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) 

w związku ze zgłoszeniem zabrania głosu przez mieszkańca w debacie dotyczącej Raportu 

o stanie Miasta Jasła za 2019 rok oraz w celach związanych z obowiązkami Administratora 

wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, w tym m.in. weryfikacji list poparcia. 

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty 

wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, 

w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz 

podmioty, które realizują zadania dla Administratora w ramach stosownych umów. 

5.  Administrator nie będzie przekazywał Pana/Pani danych do państw spoza Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego (tj. państw trzecich), ani do organizacji międzynarodowych.  

6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie 

będą profilowane. 

7. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przepisami 

prawa, w szczególności ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym  

i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie 

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 

organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

8. Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo do:  

1) żądania dostępu do tych danych, w tym do uzyskania kopii tych danych, 

2) ich sprostowania (poprawiania), 

3) usunięcia (tzw. prawo do bycia zapomnianym), 

mailto:urzad@um.jaslo.pl


Strona 2 z 2 

 

4) ograniczenia przetwarzania, 

5) wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, 

6) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli zachodzą przesłanki do tych 

uprawnień i nie są ograniczone poprzez inne przepisy prawne. 

9. Źródło danych: Listy poparcia są przedstawiane przez osobę zgłaszającą swój udział 

w debacie dotyczącej Raportu o stanie Miasta Jasła za 2019 rok. 

10. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do zgłoszenia się do debaty oraz 

udzielenia poparcia. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości uczestnictwa 

w debacie. 

 


