Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych
W związku z realizacją wymogów 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, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrza Janowa Lubelskiego
z siedzibą w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, tel. 15
8724330, e.mail: sekretariat@janowlubelski.pl.
2. Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych, a także
przysługujących uprawnień, można uzyskać kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych
Osobowych w Urzędzie Miejskim w Janowie Lubelskim, Panem Pawłem Wiśniewskim,
osobiście w Urzędzie Miejskim, za pośrednictwem poczty lub mailowo na adres e-mail:
iod@janowlubelski.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego
rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu naboru pomysłów na projekty realizowane
przez „Zieloną Bramę Roztocza” - partnerstwo 4 gmin Powiatu Janowskiego, które Gmina
Janów Lubelski zawiązała wspólnie z Gminami Modliborzyce, Dzwola i Godziszów
w ramach pilotażu projektu „Centrum Wsparcia Doradczego”.
4. Pani/Pana dane osobowe przekazujemy podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby
świadczenia naszych usług, np. podmiotom wykonującym usługi pocztowe, kurierskie,
prawne, informatyczne, a także innym podmioty zewnętrznym, które wykażą, że na mocy
przepisów prawa są uprawnione do uzyskania danych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na podstawie przepisów prawa, przez okres
wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
rozporządzenia Prezesa RM z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
działania archiwów oraz procedur wewnętrznych.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo
wniesienia sprzeciwu. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, ma
Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych
osobowych (Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli
stwierdzi, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy
RODO.
8. Pani/Pana dane są niezbędne do realizacji celu załatwienia Pani/Pana sprawy. Niepodanie
tych danych będzie skutkowało niemożliwością realizacji celu załatwienia sprawy.
9. Decyzje podejmowane wobec Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, w tym nie zastosujemy wobec nich profilowania.
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Oświadczenie
W imieniu …………………………………………….. oświadczam, że wypełniliśmy obwiązek
informacyjny z art. 13 lub 14 Rozporządzenia RODO, wobec osób fizycznych, od których dane
osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu złożenia pomysłu na projekt dla
partnerstwa 4 gmin Powiatu Janowskiego „Zielona Brama Roztocza” , które Gmina Janów Lubelski
zawiązała wspólnie z Gminami Modliborzyce, Dzwola i Godziszów „
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