
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
mieszkańca zgłaszającego udział w debacie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 danych osobowych) – RODO (Dz. U. UE L 119, s. 1 ze zm.) informuję, że:

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy i Miasta Nisko z siedzibą
w Nisku, Pl. Wolności 14, 37-400 Nisko.

2.  Administrator  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych  w  Urzędzie  Gminy  i  Miasta  w  Nisku,
z którym może się Pani/Pan kontaktować w zakresie przetwarzania danych osobowych pod adresem
email: iod@nisko.pl. lub listownie na adres Urzędu Gminy i Miasta w Nisku.

3.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia udziału w debacie nad Raportem
o stanie Gminy i Miasta Nisko za 2018 r. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. w celu wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze przewidzianego w art. 28aa ust. 6 ustawy z dnia 8
marca 1990 r.  o samorządzie gminnym.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
a) organom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
b) podmiotom, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie
zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu a następnie
zgodnie z obowiązującą Instrukcją kancelaryjną oraz przepisami o archiwizacji dokumentów.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo: do uzyskania kopii  tych
danych, prawo do ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku
gdy  przetwarzanie  Pani/Pana  danych  osobowych  naruszałoby  przepisy  ogólnego  rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych będzie
brak możliwości udziału w debacie.

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

10. Przebieg Sesji jest transmitowany on-line na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Nisku
co wynika z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym. Uczestnicząc w debacie wyrażają Państwo
zgodę na publikację wizerunku.
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Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
osoby popierającej udział danego mieszkańca w debacie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 danych osobowych) – RODO (Dz. U. UE L 119, s. 1 ze zm.) informuję, że:

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy i Miasta Nisko z siedzibą
w Nisku, Pl. Wolności 14, 37-400 Nisko.

2.  Administrator  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych  w  Urzędzie  Gminy  i  Miasta  w  Nisku,
z którym może się Pani/Pan kontaktować w zakresie przetwarzania danych osobowych pod adresem
email: iod@nisko.pl. lub listownie na adres Urzędu Gminy i Miasta w Nisku.

3.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia poparcia dla mieszkańca, który chce
wziąć udział w debacie nad Raportem o stanie Gminy i Miasta Nisko za 2018 r. na podstawie art. 6 ust.
1  lit.  c)  RODO,  tj.  w  celu  wypełnienia  obowiązku  prawnego  ciążącego  na  administratorze
przewidzianego w art. 28aa ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
a) organom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
b) podmiotom, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie
zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu a następnie
zgodnie z obowiązującą Instrukcją kancelaryjną oraz przepisami o archiwizacji dokumentów.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo: do uzyskania kopii  tych
danych, prawo do ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku
gdy  przetwarzanie  Pani/Pana  danych  osobowych  naruszałoby  przepisy  ogólnego  rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Poparcie bez podania danych osobowych
nie będzie uwzględnione przy weryfikacji potrzebnej liczby osób popierających udział  zgłoszonego
mieszkańca w debacie.

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
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