Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
w ramach projektów do budżetu obywatelskiego na rok 2020

1. Dane administratora:

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.

Gmina Miejska Ciechocinek z siedzibą w Ciechocinku, ul. Kopernika 19, 87-720 Ciechocinek,
reprezentowana przez Burmistrza.
Dane kontaktowe: Telefon: 54-416 18 00, Fax: 54-283 64 23, e-mail: ratusz@ciechocinek.pl
Inspektor Ochrony Danych:
Gmina wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawach ochrony swoich
danych osobowych i realizacji praw poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej
www.bip.ciechocinek.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora, wskazany w pkt.1.
Dane kontaktowe Inspektora: Mirosław Ciuryło, tel: 54-416 18 00 w. 133; e-mail: iod@ciechocinek.pl
Cele przetwarzania:
Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie wynikającym z Regulaminu i w celu realizacji budżetu
obywatelskiego, a w szczególności w celu zweryfikowania czy zgłaszający projekt oraz osoby popierające projekt i
uczestniczące w głosowaniu nad wyborem projektów do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego są do tego
uprawnione, a także w celu prowadzenia postępowań wyjaśniających dotyczących stwierdzonych naruszeń
Regulaminu.
Administrator zastrzega sobie prawo powierzenia przetwarzania Państwa danych osobowych, o których mowa w ust. 1
podmiotom przetwarzającym w celu wykonywania czynności technicznych związanych z eksploatacją systemu
elektronicznego wykorzystywanego w głosowaniu nad wyborem projektów do realizacji.
Kategorie danych osobowych:
1) oznaczenie osoby, pozwalające na ustalenie jego tożsamości:
a) nazwisko i imię (imiona),
b) adres miejsca zamieszkania,
c) nr telefonu,
Odbiorcy danych osobowych:
Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione na mocy obowiązujących przepisów lub za Państwa zgodą. Nie
przewiduje się przekazywania Państwa danych osobowych poza teren Polski, Unii Europejskiej, Europejskiego
Obszaru Gospodarczego.
Okres przechowywania danych osobowych:
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w punkcie 3, a
następnie zniszczone w terminach określonych przepisami prawa.
Prawa osób, których dane są przetwarzane:
W związku z przetwarzaniem Państwa danych przysługuje Państwu:
1) prawo dostępu do treści danych na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
2) prawo do sprostowania danych na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
3) prawo do usunięcia danych na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
6) prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 Rozporządzenia;
7) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie;
8) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie może jednak wpływać na
zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie państwa zgody przed jej wycofaniem.
Informacja o dobrowolności podania danych:
Podanie danych osobowych jest dobrowolne i wynika z wymogów ustawowych, jednak jest niezbędne dla
uczestnictwa w realizacji budżetu obywatelskiego, a ich niepodanie uczestnictwo takie uniemożliwia.
Informacja o zautomatyzowaniu podejmowania decyzji w tym profilowaniu:
Nie przewiduje się podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.

