
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  -

KONSULTACJE DOTYCZĄCE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE OKREŚLENIA NA

ROK 2021 SEZONU KĄPIELOWEGO ORAZ WYKAZU KĄPIELISK 

NA TERENIE GMINY NISKO

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 ze zm.) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy i Miasta Nisko z siedzibą w Nisku, Pl.
Wolności 14, 37-400 Nisko.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku, z którym może
się Pani/Pan kontaktować w zakresie przetwarzania danych osobowych pod adresem email:  iod@nisko.pl lub
listownie na adres Urzędu Gminy i Miasta w Nisku.

3.  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia  Państwa uwag i  propozycji  do projektu
uchwały w sprawie określenia na rok 2021 sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Nisko,
na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c RODO - obowiązku prawnego ciążącego na administratorze tj.:
-  art. 37 ust. 2 i ust. 10 Ustawy z dnia 20 lipca  2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U.2020 r. poz. 310 z późn. zm.).

4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów
prawa i podmiotom, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane w imieniu administratora.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, a następnie zgodnie
z obowiązującą Instrukcją kancelaryjną oraz przepisami o archiwizacji dokumentów – 10 lat. 

6. Posiada Pani/Pan prawo:
• dostępu do danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO, 
• prawo do uzyskania kopii tych danych zgodnie z art. 15 RODO, 
• prawo do ich sprostowania zgodnie z art. 16 RODO,
• prawo do żądania usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO w przypadku przetwarzania  na

podstawie wyrażonej przez Panią/ Pana zgody na przetwarzanie danych, 
• prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 18 RODO,
• prawo do wniesienia sprzeciwu, zgodnie z art. 21 RODO. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych
osobowych, będzie brak rozpatrzenia Pani/Pana uwag i propozycji do projektu uchwały.

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

10.  Pani/Pana  dane  nie  będą  przekazane  odbiorcom  w państwach  znajdujących  się  poza  Unią  Europejską

i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.
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