Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 405/2019
Prezydenta Miasta Tarnobrzega
z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia naboru
do Tarnobrzeskiej Rady Kobiet

WYKAZ OSÓB UDZIELAJĄCYCH POPARCIA
PANI …………………………………………………………………
KANDYDUJĄCEJ DO TARNOBRZESKIEJ RADY KOBIET

Lp.

Imię i nazwisko

Adres

Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich
danych osobowych do
celów związanych z
przeprowadzeniem
wyborów do
Tarnobrzeskiej Rady
Kobiet

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

*KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
(dla osób udzielających poparcia kandydatce do Tarnobrzeskiej Rady Kobiet)
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 (ogólne rozporządzenia o ochronie danych „RODO”), informujemy
o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Tarnobrzega jest: Prezydent Miasta
Tarnobrzega, z siedzibą przy ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania
Urzędu Miasta Tarnobrzega, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem
Ochrony Danych w Urzędzie za pomocą adresu iod@um.tarnobrzeg.pl

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać w celu weryfikacji osób udzielających poparcia
kandydatce do Tarnobrzeskiej Rady Kobiet w zakresie realizacji procedury naboru kandydatek do Tarnobrzeskiej Rady
Kobiet.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c. oraz lit. e RODO w minimalnym zakresie do
celów należących do zadań gminy tj.:
- przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (ustawa o samorządzie
gminnym, ustawa o dostępie do informacji publicznej)
- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania
władzy publicznej powierzonej administratorowi;.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt 3, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą
być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy
publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
b) inne podmioty, które na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów z miastem przetwarzają dane osobowe dla
których Administratorem jest Prezydenta Miasta Tarnobrzega.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami
prawa, następujące uprawnienia: prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia,
jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz brak podania danych osobowych będzie skutkował
brakiem możliwości weryfikacji Pani/Pana jako osoby udzielającej poparcia kandydatce do Tarnobrzeskiej Rady Kobiet.
8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3,
lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz profilowane.

