
 KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie  Art. 6 ust.1 lit. c, RODO - przetwarzanie 

jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 

 

1.  Administratorem Państwa danych osobowych jest Miasto Rawa Mazowiecka z siedzibą przy Pl. 

Piłsudskiego , 96-200 Rawa Mazowiecka 

 

2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych możecie się Państwo kontaktować z 

Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail: iod@rawamazowiecka.pl lub pisemnie na adres 

siedziby administratora: Urząd  Miasta Rawa Mazowiecka, Inspektor Ochrony Danych, Pl.  

Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka.  

 

3. Państwa dane osobowe  przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e oraz art. 9 ust. 2 

lit. a,b,c  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO w celu realizacji konsultacji 

społecznych pn. Rawski Budżet Obywatelski 2019. 

 

4. Podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w 

konsultacjach społecznych pn. Rawski Budżet Obywatelski 2019 

 

5. Do Państwa danych osobowych nie będą mieć dostępu  podmioty zewnętrzne. 

 

6. Państwa dane będą przechowywane przez okres: 

a) w przypadku składania lub popierania wniosku do czasu zakończenia głosowania lub 

całkowitego zakończenia realizacji projektu, a następnie zgodnie z kategorią archiwalną B-

5. 

b) w przypadku udziału w głosowaniu do 30 dni od potwierdzenia wyników glosowania. 

 

7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do: 

a) dostępu do swoich danych osobowych. 

b) poprawiania swoich danych osobowych bądź ich sprostowania lub usunięcia. 

c) wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich 

przechowywania  w przypadku: 

- zakwestionowania prawidłowości danych osobowych lub podstawy prawnej ich 

przetwarzania, 

- potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych osobowych , pomimo wygaśnięcia 

prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Miasto Rawa Mazowiecka, w celu umożliwienia 

Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

d) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

8. Zgromadzone dane nie będą służyły do profilowania. 
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