
KLAUZULA INFORMACYJNA: 

 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/679 z 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 (dalej: RODO) informuję, że: 

 

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Miasta Lipna z siedzibą  

w Plac Dekerta 8, 87-600 Lipno, której organem wykonawczym jest Burmistrz Miasta Lipna. 

2) W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych 

osobowych można skontaktować się zarówno z Administratorem pod adresem e-mail: 

sekretariat@umlipno.pl, jak również z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w 

Urzędzie Miejskim w Lipnie pod adresem: inspektor@cbi24.pl. 

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procedury 

wyboru projektów w ramach budżetu obywatelskiego, w szczególności zweryfikowania czy 

osoby zgłaszające projekt lub uczestniczące w głosowaniu w ramach budżetu obywatelskiego 

są do tego uprawnione.  Przetwarzanie danych odbywać się będzie na podstawie 

 art. 6 ust 1 lit. e. 

4) Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być pracownicy Urzędu Miasta  

w Lipnie oraz osoby biorącym udział w opiniowaniu złożonych projektów, o których mowa  

w regulaminie. 

5) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji 

międzynarodowych. 

6) Dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z regulacji prawnych. 

Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikacje  

i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt. 

7) Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

wniesienia sprzeciwu. 

8) Osobie biorącej udział w konsultacjach społecznych zapewnia się prawo wniesienia 

skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych 

osobowych jest naruszeniem przepisów RODO. 

9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W razie niepodania danych 

osobowych, nie będzie możliwości zweryfikowania, czy osoba biorąca udział w konsultacjach 

jest uprawniona w myśl regulaminu do wzięcia udziału w głosowaniu dotyczącym budżetu 

partycypacyjnego, a tym samym oddany głos będzie nieważny. 

 

 

2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO informuję, iż osoba, której dane dotyczą, ma prawo  

w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – 

wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), 

w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Sprzeciw należy złożyć administratorowi 

lub inspektorowi ochrony danych, których dane kontaktowe wskazane są w pkt 2. 
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