



	
	
	
	
	
	
	












Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka informuje, że:
	 Administratorem Pani/a danych osobowych jest Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej z siedzibą Plac Wolności 1, 57-500 Bystrzyca Kłodzka.
	W siedzibie Urzędu funkcjonuje powołany przez Administratora Inspektor Ochrony Danych
Osobowych Dariusz Styczyrz, z którym można skontaktować się w sprawach związanych                                         z przetwarzaniem danych przy użyciu poczty elektronicznej na adres e-mail: iodumig@bystrzycaklodzka.pl, pod nr tel. 74 8 117 659, a także korespondencyjnie na adres Urzędu:
Plac Wolności 1, 57-500 Bystrzyca Kłodzka.
	Kategorie danych: dane identyfikacyjne.
	Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Administratora określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska, polegających na współfinansowaniu przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną oraz kontrolowaniu wykorzystania udzielonych dotacji i pożyczek, na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia.
	Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione  na podstawie przepisów prawa, podmioty przetwarzające. 
	Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą: 

Dokumentacja udzielonych dotacji, dokumentacja z kontroli zadań finansowanych  i planowanych do dofinansowania ze środków Administratora – 5 lat. Dokumentacja pomocy publicznej oraz dokumentacja przedsięwzięć współfinansowanych ze środków zagranicznych, w tym UE – 10 lat. 
	Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych które Pani/Pana dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych zgodnie z przepisami Rozporządzenia.
	Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
	Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji ustawowych zadań Administratora.
	Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
	Administrator nie  planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel,w którym dane osobowe zostały zebrane.
	Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej





