
               

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych 

Zgodnie z 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 osobowych) (Dz.U.UE. L.2016.119.1) zwanej dalej „RODO” informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Bochnia jest 

Burmistrz Miasta Bochnia, adres: ul. Kazimierza Wielkiego 2, 32-700 Bochnia. 

2. Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych ( IOD ).  

Jego dane adresowe: iod@um.bochnia.pl, tel. 14 614 91 110. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a  RODO w celu 

realizacji konkursu „Zadbajmy o środowisko” w ramach projektu „Wdrażanie Programu ochrony 

powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP 

MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL 021 dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii 

Europejskiej. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji projektu, a także do końca 

terminu oznaczonego, jako okres trwałości projektu tj.5 lat od daty płatności końcowej dokonanej 

przez Województwo Małopolskie na rzecz Gminy Miasta Bochnia. Ponadto dane osobowe 

uzyskane w toku realizacji programu będą stanowić dokumentację archiwalną kat. A  i w świetle 

art. 5 ust.1 lit. e) RODO będą przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie 

publicznym, zgodnie z obowiązującymi  w tym zakresie przepisami. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.  

7. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy RODO. 

9. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom trzecim, jedynie w celu, w jakim zostały 

one zebrane, przede wszystkim Województwu Małopolskiemu w celu monitoringu, ewaluacji, 

kontroli, audytu i sprawozdawczości. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej.   

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane. 

 

 


