
Informacja przetwarzania danych osobowych  

w Urzędzie Miasta w Międzyrzecu Podlaskim 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenie 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.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) informuję, że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski  

z siedzibą ul. Pocztowa 8 21-560 Międzyrzec Podlaski, tel. 833726211, e-mail: 

miasto@miedzyrzec.pl., zwany dalej „Administratorem”;  

2) Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; 

3) Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w 

sprawach ochrony swoich danych pod adresem e-mail: iod@miedzyrzec.pl, pod numerem 

telefonu 833726219 lub pisemnie na adres ul. Pocztowa 8 21-560 Międzyrzec Podlaski;  

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych 

w zakresie budżetu obywatelskiego Miasta Międzyrzec Podlaski i jego wdrożenia; 

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów innych niż te, dla których zostały 

pierwotnie zebrane. 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 5a oraz art. 18 ust. 2 pkt 

15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, ze zm.) 

oraz uchwały Nr XXXI/221/17 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 30 marca 2017 r.               

w sprawie Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Międzyrzec Podlaski i przepisów 

wykonujących uchwałę; 

7) Posiada Pani/Pan prawo do: 

 żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  

 wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  

 przenoszenia danych, 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

8) Przekazywanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych może nastąpić wyłącznie  

w przypadku, jeżeli będzie to stanowić realizację obowiązku Administratora, wynikającego  

z obowiązujących przepisów prawa. Pani/ Pana dane będą przekazane podmiotowi 

zewnętrznemu na podstawie umowy powierzenia danych osobowych w zakresie niebędnym 

do przeprowadzenia konkutalcji w ramach budżetu obywatelskiego na zasadach okreśonych w 

ww. przepisach; 

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane przez Burmistrza do państw trzecich, 

nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego; 

10) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu; 

11) Jeżeli zaistnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy 

RODO ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

12) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania stosunku pracy oraz  

w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i akt 

osobowych ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami.  
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