
KLAUZULA INFORMACYJNA 

dotycząca realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Bychawa

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 ochronie danych, zwane dalej RODO) informuję, że

1) Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest   Burmistrz  Bychawy  z  siedzibą

w Bychawie, 23-100 Bychawa, ul. Partyzantów1, tel. 815660004, e-mail: um@bychawa.pl

2) Z  Inspektorem  Ochrony  Danych  Osobowych  można  kontaktować  się  poprzez  adres

e-mail:  iod@bychawa.pl lub pisemnie na adres siedziby Admnistratora.

3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie osoby lub podmioty uprawnione do

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

4) Dane  osobowe Pani/Pana  będą przetwarzane  w celu  realizacji  procedury przeprowadzenia

zadań z zakresu budżetu obywatelskiego Gminy Bychawa, wynikających z art. 5a ust. ustawy

z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie  gminnym, uchwały Nr  XI/81/2019Rady Miejskiej

w Bychawie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Gminy Bychawa

oraz art. 6 ust. 1 lit. c 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.

5) Dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres  wynikający  z  przepisów  prawa,

w  szczególności  z  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 .

6) Zgodnie  z  Rozporządzeniem  RODO  przysługuje  Pani/Panu  prawo  do  żądania  od

Administratora danych osobowych dostępu do Pani/Pana danych osobowych, możliwości ich

sprostowania/ poprawiania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia.

7) Zgodnie  z  Rozporządzeniem  RODO  przysługuje  prawo  wniesienia  skargi  do  organu

nadzorczego,  jeśli  przetwarzanie  danych  osobowych  narusza  przepisy  unijnego

Rozporządzenia  RODO.  Organem  nadzorczym  jest  Prezes  Urzędu  Ochrony  Danych

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-192 Warszawa. 

8)  Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane oraz

nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej.

9) Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  jednakże  niezbędne  dla  uczestnictwa

w procedurze realizacji budzetu obywatelskiego.
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