
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych * 

 

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”, informujemy, że :  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Limanowa, którego 

reprezentuje Burmistrz Miasta Limanowa z siedzibą urzędu ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa 

tel. (18) 3372054  

- e-mail : sekretariat@miastolimanowa.pl  

- adres www : www.miastolimanowa.pl  

 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Panią Katarzyną Kozicką można uzyskać 

pod adresem e-mail: iod@miastolimanowa.pl , tel.506-897-358 . 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z uczestnictwem w programie 

realizowanym przez Miasto Limanowa : „Limanowska Karta Mieszkańca ”.  

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której zostały 

zebrane , a następnie przechowywane przez obowiązkowy okres wskazany przepisami prawa tj. 

przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania .  

5. Na zasadach i w granicach określonych przepisami prawa, posiada Pani/Pan prawo do żądania od 

administratora:  

a) dostępu do treści swoich danych osobowych, przy czym jeśli żądanie wymagałoby 

niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, 

wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności 

podania nazwy lub daty postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.  

b) sprostowania swoich danych osobowych,  

c) usunięcia swoich danych osobowych,  

d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, przy czym wystąpienie z żądaniem nie 

ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursu.  

6. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, 

posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem określonym w przepisach Uchwały Rady Miasta Limanowa nr IX.48.19 z dnia 26 

kwietnia 2019 r w sprawie :Przyjęcia Programu „Limanowska Karta Mieszkańca ” i w regulaminie 

programu ustalonym przez Burmistrza Miasta w wyniku realizacji tej uchwały . Niepodanie danych 

uniemożliwi załatwienie wniosku i wydanie stosownych dokumentów przez Miasto Limanowa .  

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji,           

w tym profilowania.  

 

………………………………  

     Podpis wnioskodawcy  

 

*( osoby, których dane zostały podane we wniosku, które ukończyły 16 rok życia zobowiązane są do 

wypełnienia i podpisania niniejszego załącznika do wniosku. ) 
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