
2. Administrator wyznaczyl lnspektora Ochrony Danych, z kt6rym mozecie siq Pafstwo kontaktowad
we wszystkich sprawach dotyczlcych przetwanania danych osobowych za po5rednictwem adresu

email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.

3. Pana/Pani dane osobowe przetwazane bqdq w celu udzialu w debacie nad Raportem o Stanie

Gminy Brzesko za rok 2021.

4. Pana/Pani dane osobowe pzetwarzane bqdq na podstawie Art.28aa ustawy z dnia 8 marca 1990

r. o samorzqdzie gminnym (tj, Dz.U.z2O22r. poz.559 ze zm.)oraz art.6 ust. 1 lit. c) rozporzqdzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/579 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b

fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego pzeptywu

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

5. Pana/Pani dane osobowe bqdA przetwarzane przez upowa2nionych pracownlk6w administratora
danych osobowych.

6. Dane osobowe podlega.iq ujawnianiu nastqpujAcym odbiorcom: radnym Gminy Brzesko,

pracownikom Urzqdu Miejskiego w Brzesku prowdzlcym dokumentacjq zwiazana zwiqzanq

z postqpowaniem w sprawie o kt6rej mowa w pkt. 3.

7. Dane osobowe nie bqdq pzekazywane do paristwa trzeciego lub organizacji miqdzynarodowej.
W przypadku takiego zamiaru zostanie Pani/Pan odrQbnie poinformowana/y.

8. Dane osobowe bqdq pzechowywane przez okres zgodny z obowiAzujQcymi przepisami

archiwalnymi, tj. m.in. ustawA z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnymi archiwach (Dz.

U. z 2O2O r. poz. 164) i rozpozqdzeniem Prezesa Rady Ministr6w z 18 stycznia 2011 r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych neczowych wykaz6w akt oraz instrukcji w sprawle organizacji

i zakresu dzialania archiw6w zakladowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67, ze zm.l.

9. Ma Pani/Pan prawo do:
- dostqpu do swoich danych osobowych i uzyskania kopii,
- sprostowania swoich danych,
- oBraniczenia ich przetwarz ania,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi dotyczqcej niezgodnosci przetwazania przekazanych

danych osobowych z RODO do organu nadzorczego, kt6rym jest Prezes Uzqdu Ochrony Danych

Osobowych z siedziba ul. Stawki 2, 0O-193 Warszawa.

11. Podanie przez PaniA/Pana danych osobowych jest obowiEzkowe, gdyi peestankq przetwarzania

danych osobowych stanowi przepis prawa.

12. Pani/Pana dane osobowe nie bqdq przetwarzane w spos6b zautomatyzowany. Nie bqda podlegac

profilowaniu.
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!,IIFORMAC'A O.PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z ART. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2Ot6/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych

osobowych iw sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(og6lne rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej 'RoDO",
informuje,2e:
1. Administratorem Pafstwa danych jest Gmina Bnesko (adres: ul. Glowackiego 51, 32-800 Brzesko,

tel. kontaktowy: 14 68 65 110; e-mail: umbrzesko@bzesko.pl)- reprezentowana przez Burmistrza.


