KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego
dalej RODO informujemy, że:
1) Administratorem danych po wpłynięciu ich do Urzędu Miasta Katowice jest Prezydent Miasta Katowice z siedzibą
w Katowicach, przy ul. Młyńskiej 4, e-mail: urzad_miasta@katowice.eu;
2) Prezydent Miasta Katowice wyznaczył inspektora ochrony danych, e-mail: iod@katowice.eu;
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
tj. oceny i ewentualnej realizacji wniosku w ramach Budżetu Obywatelskiego w mieście Katowice (art. 5a ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych
w pkt. 3 lecz nie dłużej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
5) Z wyłączeniem imienia, nazwiska oraz informacji zawartych w rubryce „publiczne dane do kontaktu”, które będą
zamieszczone na internetowej stronie informacyjnej Budżetu Obywatelskiego www.bo.katowice.eu oraz
w materiałach promocyjnych projektu, Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom
z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
6) Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania.
7) Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan że przetwarzanie
Pani/Pana danych osobowych narusza przepis RODO zgodnie z art. 77 na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do złożenia projektu
zadania do Budżetu Obywatelskiego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości
rozpatrzenia złożonego projektu.
9) Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

