
 

 

 
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach projektu budżetu obywatelskiego 

 
Na podstawie art. 13 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 - RODO), przekazujemy Pani/Panu poniższe informacje związane z przetwarzaniem 
Pani/Pana danych osobowych. 

 

Administrator danych 
osobowych / 

Współadministrator 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 
Urząd Miasta i Gminy w Sycowie 
ul. Mickiewicza 1 
56 – 500 Syców 
reprezentowany przez Burmistrza 

Dane kontaktowe AD / 
Współadministratora 

Z AD można się skontaktować: 
 tel.: (62) 785 51 00 
 e-mail: urzad@sycow.pl   

Inspektor Ochrony Danych Naszym IOD jest mgr inż. Sebastian KOPACKI – iodo@sycow.pl  

Cele przetwarzania, 
podstawa prawna 

przetwarzania, rodzaj 
przetwarzanych danych 

osobowych 

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do 
wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 
administratorowi w związku z art. 5a ust. 3 do 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady 
Miasta Sycowa nr XLVII/408/2022 z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zasad programu Budżet Obywatelski Gminy Syców na 
2023 rok w celu zgłoszenia i realizacji projektu. 

Okres, przez który będą 
przetwarzane 

Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie 
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz Rozporządzenia 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. 

Odbiorcy danych / 
Podmioty przetwarzające 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty i organy państwowe na mocy obowiązującego prawa oraz 
podmioty świadczące usługi na rzecz administratora danych, którym powierzenie jest niezbędne do wykonania zadania 
(np. Google Ireland Limited – w przypadku użytkowników usług Google w Europejskim Obszarze Gospodarczym 
i Szwajcarii – z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). 

Prawa osoby, której dane 
dotyczą 

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia 
przetwarzania, sprzeciwu. Informuję również, że powyższe uprawnienia, na podstawie przepisów powszechnie 
obowiązujących, mogą być ograniczone lub wyłączone. W takim wypadku, skorzystanie z danego uprawnienia będzie 
niemożliwe. 

Dodatkowe informacje 

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie 
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  
oraz krajowe przepisy o ochronie danych osobowych. Pani/Pana dane co do zasady nie będą przetwarzane w celu 
podejmowania zautomatyzowanej decyzji i nie będą przetwarzane w celu profilowania. 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla uczestnictwa w realizacji budżetu 
obywatelskiego, a ich niepodanie uczestnictwo takie uniemożliwia. 

 
 


