
KLAUZULA  INFORMACYJNA

dla osób składających oświadczenie majątkowe

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  ochronie  danych)  zwanego  dalej  RODO
informuje się, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest   Burmistrz Białej z siedzibą :Urząd
Miejski w Białej ul. Rynek 10, 48-210 Biała, adres e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl.

2) W  sprawach  związanych  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  może  Pani/Pan
kontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: Urząd Miejski
w Białej ul. Rynek 10, e-mail:krzysztofkranc@op.pl tel. 509 947 925.

3) Pani/Pana dane osobowe   przetwarzane będą w oparciu o art. 24 h ustawy z dnia  8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym , w celu  wykonania obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze  Danych  Osobowych  związanego  z   przyjmowaniem,  analizą,
przekazywaniem do właściwych organów i  instytucji  ,   publikacją   oraz archiwizacją
oświadczeń majątkowych .

4) Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  przez  okres  jaki  określa  instrukcja
kancelaryjna  –  rozporządzenie  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.

5) Przysługuje  Pani/Panu  prawo  dostępu  do  danych  osobowych,  ich  sprostowania  lub
ograniczenia przetwarzania.

6) W przypadku gdy uzna Pani/Pan iż przy przetwarzanie danych  osobowych naruszane są
przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do
organu  nadzorczego  tj.  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych  w  Warszawie,
Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

7) Pani/Pana dane osobowe będą upubliczniane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Miejskiego  w Białej,  bez  informacji  zamieszczonych  w części  B formularza.  Ponadto
odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty zewnętrzne ściśle określone
przepisami prawnymi.

8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją
niepodania przez Panią/Pana danych osobowych  są skutki określone  w art. 24k ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

9) Pani/Pana  dane   osobowe  nie  są  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany  w  celu
podjęcia jakiejkolwiek  decyzji.

10) Pani /Pana dane osobowe nie są profilowane

                                                                                     


