INFORMACJA
DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z 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 (ogólne rozporządzenie o danych
osobowych) – RODO (Dz. U. UE L 119, s. 1) informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Gorlice z siedzibą Urząd Miejski w
Gorlicach, Rynek 2, 38-300 Gorlice tel. 18 35 36 200, e-mail: um@um.gorlice.pl;
2) Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest – Katarzyna Walczy, tel. 18 35 51 228, e-mail: walczy@um.gorlice.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (wyrażenie zgody na
przetwarzanie danych osobowych)
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych na
podstawie przepisów prawa;
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane;
6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z rozporządzenia 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.
7) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania
danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego
przetwarzania, przenoszenia danych;
8) posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie udzielonej przez
Panią/Pana zgody z tym, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku
powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miejskim w Gorlicach Pani/Pana
danych osobowych;
10) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku braku zgody nie będzie możliwy udział w
konkursie

