KLAUZULA INFORMACYJNA
– dotyczy realizacji Projektu Kompleksowe usuwanie odpadów azbestowych z terenu miasta
Limanowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na
lata ( 2014-2020 ), Oś Priorytetowa 5 Ochrona środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu
gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami
zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz . L 119/1, 4/05/2016) – dalej jako RODO- informuję, iż:
1) Administratorem
Pani/Pana
danych
z siedzibą w Limanowej ul. Jana Pawła II 9.

osobowych

jest

Urząd

Miasta

Limanowa

2) Dane Inspektora Ochrony Danych u Administratora są wskazane na stronie Miasta Limanowa.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:


wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO



wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w tym przechowywanie danych
dotyczących korespondencji elektronicznej/ pocztowej
na potrzeby przyszłych postępowań
uprawnionych organów - na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO



ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami będącymi realizacją prawnie
uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych- na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO

4) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania
tych danych na podstawie przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie
administratora, w związku z realizacja projektu wskazanego powyżej.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres


wykonanie umowy- przez czas wykonania tych obowiązków



wypełnienia obowiązku prawnego - przez czas, w którym przepisy nakazują przechowywać dane;
przez czas, w którym ,możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku



ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – przez okres niezbędny do realizacji tego celu

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania. Posiada Pani/ Pan również prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia
sprzeciwu, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy . Jest Pani/Pan zobowiązana/y
do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych lub żądania ich usunięcia będzie odmowa
zawarcia umowy lub jej rozwiązanie.
9) Pani/Pana dane nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Limanowa, dnia ………………..2018r
…………………………………………….

