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W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), 

informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach 

z tym związanych 

1. Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez 

Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk, tel. 17 242 73 33 

 e-mail uml@miastolezajsk.pl 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem, Urzędu 

Miejskiego, wskazanym w pkt 1 e-mail IODO@miastolezajsk.pl, tel.17 242 73 33 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 

na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa 

5. Zebrane dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego 

zostały zebrane oraz w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie 

z 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 

6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. Z uwagi na to, że podstawą przetwarzania 

danych osobowych przez Urząd Miejski są przepisy prawa, uprawnienie to może być 

ograniczone lub wyłączone 

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym 

jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem obligatoryjnym w sytuacji, gdy przesłankę 

przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.  

9. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu.  
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