KLAUZULA INFORMACYJNA
przetwarzania danych osobowych w celu rozpatrzenia wniosku o udostępnienie
informacji publicznej
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 ochronie danych, zwane dalej RODO), (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii
Europejskiej PL), informuję, że:
1.

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim
w Łomiankach jest Burmistrz Łomianek.
Dane kontaktowe: Urząd Miejski w Łomiankach, ul. Warszawska 115, 05 – 092 Łomianki,
e-mail: sekretariat@poczta.lomianki.pl , numer telefonu: 22 768 63 01.

2.

W sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z ochroną danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony
Danych, poprzez adres e-mail: iod@poczta.lomianki.pl lub pisemnie na adres Urzędu Miejskiego
w Łomiankach, ul. Warszawska 115, 05–092 Łomianki z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

3.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o udostępnienie
informacji publicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO w związku z ustawą z dnia 6 września
2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego.

4.

Pani/Pana dane nie będą udostępniane podmiotom innym, niż uprawnione na podstawie
przepisów prawa.

5.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku
w którym zakończyła się sprawa w której dane osobowe zostały zgromadzone, po tym okresie
zostaną poddane ocenie przydatności przez Archiwum Państwowe.

6.

Przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) dostępu do danych, na zasadach określonych w art. 15 RODO;
b) sprostowania danych, na zasadach określonych w art. 16 RODO;
c) usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), na zasadach określonych w art. 17 RODO;
d) ograniczenia przetwarzania, na zasadach określonych w art. 18 RODO.

7.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy RODO.

8.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić przekazanie
informacji publicznej, a w przypadku odmowy udzielenia informacji publicznej, niepodanie
danych uniemożliwi wydanie decyzji odmownej i spowoduje pozostawienie wniosku
bez rozpatrzenia.

9.

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

