Informacją
w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu przygotowania i przeprowadzenia
debaty nad raportem nad Raportem o stanie Gminy Stanisławów

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Stanisławów z siedzibą
ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych – Panem Robertem Wiąckiem pod numerem telefonu
(25) 757 58 49 lub adresem e-mail: iod@stanislawow.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a tj. osoba, której
dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub
większej liczbie określonych celów, w celu przygotowania i przeprowadzenia debaty nad
Raportem o stanie Gminy Stanisławów.
4. Pani/Pana dane mogą być udostępniane innym podmiotom upoważnionym na podstawie
przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do spełnienia celu,
dla którego zostały zebrane. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane,
mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych zgodnie z rozporządzeniem
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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67).
6. Na zasadach RODO posiada Pani/Panu prawo:
1) dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
2) do sprostowania (poprawiania) danych,
3) do usunięcia danych osobowych,
4) do ograniczenia przetwarzania danych,
5) prawo do przenoszenia danych,
6) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.
7. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału
w debacie w celu przygotowania i przeprowadzenia procedury Raportu o stanie Gminy
Stanisławów.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

