
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W 

ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA DUKLA 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  27 

kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że: 

 1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Dukli, ul. Trakt 

Węgierski 11, 38-450 Dukla 

2. Jeśli ma Pani/ Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/ Pana danych 

osobowych w zakresie działania Urzędu Miejskiego w Dukli, a także przysługujących Pani/ 

Panu uprawnień, może się Pani/ Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych 

w Urzędzie za pomocą adresu: iod@dukla.pl 

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa, tj. art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz uchwały nr VIII/52/19 Rady Miejskiej w Dukli z 

dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego miasta Dukla. 

 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu procedowania projektu zgłoszonego w 

budżecie obywatelskim Dukli na rok 2022.   

5. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana 

danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa 

6. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.  

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), tj. przez 

okres 5 lat.  

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do 

treści swoich danych, sprostowania swoich danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie. 

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie 

Miejskim w Dukli Pani/ Pana danych osobowych, przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia 

skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 

9. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y)  

do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.  

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

 


