
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych dla osób biorących udział w debacie oraz osób 

popierających udział uczestnika w debacie nad „Raportem o stanie Gminy Miasto Złotów za rok 2020” 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 

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 (dalej: RODO), informuję, że: 

Administrator danych: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Złotowie z siedzibą w Złotowie, al. Piasta 

1, 77-400 Złotów, e-mail: urzad@zlotow.pl, tel. 67 263 26 40. 

Przedstawiciel administratora danych: 

Przedstawicielem administratora danych osobowych jest Burmistrz Miasta Złotowa Pan Adam Pulit, al. Piasta 1, 

77-400 Złotów, e-mail: urzad@zlotow.pl, tel. 67 263 26 40. 

Inspektor ochrony danych: 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Pan Marcin Misztal, e-mail: bhp@onet.pl. 

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania: 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie w związku z udziałem Pani/Pana w debacie nad 

„Raportem Gminy Miasto Złotów za rok 2020” oraz wyrażeniem przez Panią/Pana poparcia dla uczestnika 

debaty nad „Raportem Gminy Miasto Złotów za rok 2020” na podstawie przepisów art. 20 ust. 1b oraz art. 28aa 

ustawy o samorządzie gminnym.   

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie w celu niezbędnym do ochrony żywotnych 

interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. d RODO) oraz w celu 

wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 

powierzonej administratorowi (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e RODO). Podstawą prawną ich przetwarzania bez 

odrębnej zgody osoby, której dane dotyczą jest art. 6 ust. 1 lit. C) RODO. 

Okres przechowywania danych osobowych: 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania i przechowywane 

zgodnie z  ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

Prawo dostępu do danych osobowych: 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz 

prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 

danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

Konsekwencje niepodania danych osobowych: 

Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest warunkiem realizacji celów, a ich niepodanie będzie 

skutkowało brakiem możliwości wykonania zadań oraz obowiązków prawnych ciążących na administratorze. 

Odbiorcy danych: 



Dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom; naszym partnerom, czyli firmom, z którymi 

współpracujemy. Do danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy 

usługowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód. 

Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej: 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie: 

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

 


