KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH
OSOBOWYCH
Na podstawie 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 (“RODO")
informujemy, że;
1. Administratorem Danych Osobowych jest Urząd Miejski w Wołczynie –
Burmistrz Wołczyna, ul. Dworcowa 1, 46-250, Wołczyn, info@wolczyn.pl
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt - na adres
Administratora
lub
pod
adresem
e-mail:
rodo@wolczyn.pl,
r.duda@huczynski.pl
2. Administrator przetwarza następujące kategorie danych:
a) podstawowe: imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce urodzenia, imię ojca,
numer PESEL, adres korespondencyjny, numer telefonu kontaktowego, adres
poczty elektronicznej;
b) dane dotyczące rachunku bankowego: numer konta;
c) dane biometryczne: wizerunek – legitymacja radnego.
3. Pani/Pana dane osobowe w związku z wykonywaniem mandatu Radnego
Rady Miejskiej Wołczyna przetwarzane są do następujących celów, na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i d RODO oraz art. 24 i 25 Ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. 994 t.j.) tj.:
- kontaktu i przesyłania korespondencji, dostarczenia materiałów związanych z
wykonywaniem mandatu Radnego (dokumenty, projekty uchwał, opinii itp.);
- wypłaty diety.
4. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego poza
terenem Unii Europejskiej.
5. Administrator przetwarza dane osobowe w wymienionych powyżej celach do
czasu sprawowania mandatu Radnego (kadencja 2018-2023), następnie dane
zostaną przekazane do archiwum.
6. W związku z przetwarzaniem danych ma Pani/Pan prawo do:
 dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;
 sprostowania (poprawienia danych);
 ograniczenia przetwarzania danych;
 wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania poszczególnych danych;
 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych w Warszawie w
wypadku stwierdzenia naruszenia przetwarzania danych osobowych bądź
niezgodności z celem ich zebrania.
6. Dane przetwarzane są na podstawie wskazanych przepisów prawa i nie
przysługuje prawo do ich usunięcia. W przypadku niepodania danych
Administrator nie będzie mógł wywiązać się z ciążących na nim obowiązków
prawnych zapewnienia właściwej obsługi pracy Radnego i Rady Miejskiej.

