
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami 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) (Dz. Urząd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, 

informujemy, że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz  Miasta Augustowa,  

tel. +48 87 643-42-10, fax. +48 876 43-42-11, e –mail: urzad.miasta@urzad.augustow.pl, dalej jako „ADO”. 

2) Kontakt do inspektora ochrony danych e-mail: iod@urzad.augustow.pl 

3) Celem przetwarzania jest umożliwienie kontaktu przez Administratora w zakresie wyrażonym w zgodzie na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 

4) Dane będą przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie ADO, ale tylko w celu i zakresie 

niezbędnym dla realizacji ww. celów, w szczególności podmiotom wspomagających ADO w zakresie IT, przy 

czym wszystkie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z ADO i wyłącznie zgodnie z 

poleceniami ADO. Poza wymienionymi Twoje dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom 

upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa.  

5) W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych 

osobowych i uzyskania ich kopii, poprawiania, usunięcia (tzw. prawo do bycia zapomnianym), żądania 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych oraz prawo sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoby, ma ona prawo do cofnięcia 

zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili.  

6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa Urzędu Ochrony 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. 

7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości 

realizacji celu określonego w zgodzie. 

8) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały automatycznemu 

profilowaniu. 

9) Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 
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