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KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Przyjmuję do wiadomości, że:
⎯ administratorem moich danych osobowych jest Gmina Michałowice adres Aleja Powstańców
Warszawy 1 05-816 Michałowice REGON 013269290, NIP 5342480595 tel.22 350 91 91; fax: 22 350
91 01 e-mail: sekretariat@michalowice.pl
⎯ z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres e-mail:
sekretariat@michalowice.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Urzędu Gminy Michałowice
⎯ administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, inspektorem ochrony danych
osobowych w Gminie Michałowice jest Pan Piotr Glen, adres do korespondencji e-mail:
daneosobowe@michalowice.pl
⎯ zebrane dane osobowe na będą przetwarzane przez administratora danych w celu realizacji zadań
wynikających z realizacji zapisów ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji dotyczących
przeprowadzenia konsultacji społecznych obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na
potrzeby opracowania gminnego programu rewitalizacji
⎯ moje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
analizą zgłoszonych uwag w przedmiocie prowadzonych konsultacji społecznych zgodnie z ustawą z
dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji dotyczących przeprowadzenia konsultacji społecznych
projektu uchwały Rady Gminy Michałowice w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji
Gminy Michałowice na lata 2022-2030
⎯ zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom publicznym uprawnionym do
przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa
oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w związku z
wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy, np. dostawcom wparcia
informatycznego;
⎯ moje dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia spłaty pożyczki, a jeżeli
pożyczka nie została udzielona przez okres 4 lat od dnia zgłoszenia uwagi
⎯ w odniesieniu do moich danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO
⎯ na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych moich dotyczących
⎯ na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania moich danych osobowych
⎯ skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia
danych osobowych, o którym mowa w 16 RODO, nie może skutkować zmianą postanowień umowy
w zakresie niezgodnym z ustawą a także nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników
⎯ na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Wystąpienie z
żądaniem, o którym mowa w 18 ust. 1 rozporządzenia RODO, nie ogranicza przetwarzania danych
osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzieleniu pożyczki
⎯ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, że
przetwarzanie moich danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO.

