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Klauzula informacyjna znajduje się na odwrocie listy. 
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Klauzula informacyjna RODO 

dla osób popierających Kandydata na członka Komitetu Rewitalizacji 

Na podstawie art. 14 ust. 1 i ust. 2 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 
1) (dalej: RODO), informuję, że: 

Administrator danych: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Opola z siedzibą w Opolu, Rynek – Ratusz, 
45-015, e-mail: urząd@um.opole.pl, tel. (+48) 77 45 11 800 

Inspektor ochrony danych:  

Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: Urząd Miasta Opola z siedzibą w Opolu, Rynek – Ratusz, 45-015, 
e-mail: iod@um.opole.pl 

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania: 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO i wyłącznie 
za zgodą osoby, której dotyczą dane przekazane w celu poparcia kandydata na członka Komitetu Rewitalizacji. 

Kategorie odnośnych danych osobowych: 

Imię i nazwisko, podpis. 

Źródło pochodzenia danych osobowych: 

Pani/Pana danych osobowych otrzymaliśmy od Kandydata na członka Komitetu Rewitalizacji, którego Pani/Pan 
poprali. 

Odbiorcy danych: 

Odbiorcą danych osobowych będą wyłącznie organy uprawnione na podstawie przepisów prawa. 

Okres przechowywania danych osobowych: 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas przeprowadzenia naboru na członka Komitetu 
Rewitalizacji, a następnie przez okres pełnienia funkcji w przypadku wyboru kandydata, którego Pani/Pan 
poparli, na członka Komitetu Rewitalizacji. Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte po ustaniu członkostwa 
osoby, którą Pani/Pan poparli. 

Prawo dostępu do danych osobowych: 

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 cofnięcia zgody w dowolnym momencie 
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, 
prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych. 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-
193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO. 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie: 
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 


