
 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 
 

Stosownie do 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 (Dz.Urz.Eu L 
119 s.1), ogólnego rozporządzenia o ochronie danych zwanego dalej RODO, informujemy Panią/Pana 
o sposobie i celu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z siedzibą 
w Skaryszewie, ul. Juliusza Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew.  
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się 
we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w zakresie 
ochrony tych danych poprzez adres e-mail: iodo@skaryszew.pl. 
 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku ze zgłoszeniem do udziału w Jarmarku 
„Wstępy” w dniach 11-12marca 2019 r. na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO. Podanie danych przez 
Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne i jednocześnie oznacza wyrażenia zgody na ich 
przetwarzanie. 
 
Pani/ Pana dane przetwarzane będą wyłącznie w celu związanym z organizacją Jarmarku i 
przechowywane będą do czasu realizacji zadania dla którego zostały pozyskane a po tym czasie przez 
okres określony w przepisach prawa odnoszących się do archiwizowania i długości przechowywania 
dokumentów. 
 
Pani/Pana dane nie będą przekazywane podmiotom do tego nieuprawnionym. Nie będą również 
przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.  
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych Pani/Pan prawo do: 
 

1. Żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania 
(poprawiania) w każdym momencie, gdy są one niepoprawne oraz ograniczenia ich 
przetwarzania. 

2. Usunięcia danych osobowych i sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadku, gdy 
ich przetwarzanie nie następuje w celu wywiązywania się z obowiązku wynikającego z 
przepisu prawa.  

3. Do cofnięcia j zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

4. Wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie 
danych osobowych, tj. do urzędu Ochrony Danych osobowych w przypadku stwierdzenia, 
że dane są przetwarzane niezgodnie z celem dla którego zostały pozyskane. 

 
 
 

 


