W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących
prawach z tym związanych.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych do realizacji
Leżajskiego Budżetu Obywatelskiego.
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Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie udzielonej
zgody. Dane osobowe przetwarzane są w zakresie i celu określonym w treści zgody na
podstawie:
- Art. 5a Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
- UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LEŻAJSKU w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy
Miasta Leżajsk na dany rok
W związku z przetwarzaniem danych osobowych w trakcie realizacji Leżajskiego Budżetu
Obywatelskiego
- zespół ds. LBO;
- Komisja Rady Miejskiej ds. LBO
Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego może nastąpić, jeżeli państwo
docelowe daje gwarancje ochrony danych osobowych na swoim terytorium przynajmniej
takie, jakie obowiązują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zasady powyższej nie
stosuje się, gdy przesłanie danych osobowych wynika z obowiązku nałożonego na
administratora danych przepisami prawa lub postanowieniami ratyfikowanej umowy
międzynarodowej.
Zebrane dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego
zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy
kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach w tym Rozporządzenie 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.
1. żądania od administratora:
1) dostępu do danych osobowych,
2) sprostowania nieprawidłowych danych,
3) uzupełnienia niekompletnych danych poprzez przedstawienie dodatkowego
oświadczenia,
4) usunięcia danych osobowych.
2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych,
3. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – jeżeli
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody
4. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych
Podstawa przetwarzania:
1. wykonanie określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego,
2. wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora
danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby,
której dane dotyczą,
3. cele archiwalne (dowodowe) będące realizacją prawnie uzasadnionego interesu
zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane przetwarzane będą w celu właściwego
przeprowadzenia realizacji Leżajskiego Budżetu Obywatelskiego.
Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
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