
 

KLAUZULA INFORMACYJNA – BUDŻET OBYWATELSKI  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Opole Lubelskie, ul. Lubelska 4  

24-300 Opole Lubelskie reprezentowana przez Burmistrza Opola Lubelskiego. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w formie 

pisemnej, za pomocą poczty elektronicznej, na adres: iod@opolelubelskie.pl.  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych 

dotyczących budżetu obywatelskiego.  

4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w zakresie prowadzenia działalności, jest: 

− art.6 ust.1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE2016/679 z 27.04.2016 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 — dalej RODO w 

związku z art. 5a ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. 1990 Nr 16, poz. 95; t.j. Dz.U. z 2019 r. 

poz. 506); 

− prawo miejscowe (Uchwała Rady Miejskiej w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 

dotyczących budżetu obywatelskiego). 

5. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do: 

− żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,  

− żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,  

− żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,  

− żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,  

− wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,  

− przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,  

− cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, 

− wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

6. Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane 

oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy i rozporządzenia kompetencyjne. 

7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania 

zadań wymienionych w pkt 3, a w konsekwencji brakiem możliwości udziału w konsultacjach danej 

edycji do budżetu obywatelskiego. 

8. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą członkowie Miejskiego Zespołu ds. Konsultacji Budżetu 

Obywatelskiego oraz mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi prawne oraz inne organy 

publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych.  

9. Pani/Pana Państwa dane osobowe nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub 

organizacji międzynarodowej.  

10. Pani/Pana dane nie będą poddawane profilowaniu. 

11. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa. 

12. Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki 

fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym, lub 

umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem 

czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 
 


