Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych przez Prezydenta Miasta
Kędzierzyn-Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle zgodnie z przepisami
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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, zwanego dalej „RODO”, w celu realizacji zadań publicznych
wynikających z Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz.
2176.), zwanej dalej „U.d.i.p.”.
Jednocześnie potwierdzam, iż zapoznałam/em się z następującą Klauzulą informacyjną dotyczącą praw
i obowiązków związanych z przetwarzaniem podanych przeze mnie danych osobowych.
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, informuje się, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle, z siedzibą
przy ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, adres e-mail: prezydent@kedzierzynkozle.pl,
tel. 77/40-50-338;
2) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c i e RODO
i w celu realizacji zadań publicznych wynikających z Ud.i.p.;
3) administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest realizacja zadań publicznych
wskazanych w U.d.i.p.;
4) sposoby kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle, to: adres
korespondencyjny: Inspektor Ochrony Danych, Kędzierzyn-Koźle ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200
Kędzierzyn-Koźle, adres e-mail: inspektor@kedzierzynkozle.pl, tel. 77/40-50-346;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas zgodny z kategorią archiwalną: BE5 – dokumenty
przechowywane w archiwum zakładowym przez 5 lat podlegające ekspertyzie, którą przeprowadzają właściwe
archiwa państwowe dla ewentualnego dokonania zmiany kwalifikacji archiwalnej tej dokumentacji;
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia,
jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia
danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, przy czym prawo
do usunięcia danych przysługuje po upływie okresu przechowywania danych;
7) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem,
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy RODO;
8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do udostępnienia informacji, o które Pani/Pan
wystąpił/a.
9) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom danych;
10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Potwierdzam wyrażenie zgody na przetwarzanie podanych
przeze mnie moich danych osobowych oraz zapoznanie się
z Klauzulą informacyjną dotyczącą obowiązków i praw
związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych.

……………………………………………………………
(data i podpis)

