
Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art 14 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:

1)  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Burmistrz  Bełżyc z  siedzibą:  ul.  Lubelska 3,  24 -  200 Bełżyce;  
tel. 81 517 27 28, adres e-mail: gmina@belzyce.pl 

2)  Jeśli  ma  Pani/Pan  pytania  dotyczące  sposobu  i  zakresu  przetwarzania  Pani/Pana  danych  osobowych,  a  także  
przysługujących  Pani/Panu  uprawnień,  może  się  Pani/Pan  skontaktować  z  Inspektorem  Ochrony  Danych  Osobowych 
grzegorz.szajerka@gptogatus.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są i będą w celu oraz w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konsultacji  
projektu Programu współpracy Gminy Bełżyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3  
ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2002 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.

4) Dostęp do danych osobowych  mogą mieć:
a) upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Bełżycach,
b) usługodawcy,  którym  w  drodze  umowy  powierzono  przetwarzanie  danych  na  potrzeby  realizacji  usług 

świadczonych dla Urzędu Miejskiego w Bełżycach,
c) podmioty i organy uprawnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa.

Od odbiorców danych wymagamy zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do  
zapewnienia danej usługi/dzieła.

5) Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt  3 celu przetwarzania, lecz nie krócej niż  
przez  okres  wskazany  w  Rozporządzeniu  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  18  stycznia  2011  r.  w  sprawie  instrukcji  
kancelaryjnej,  jednolitych rzeczowych wykazów akt  oraz instrukcji  w sprawie organizacji  i  zakresu działania archiwów 
zakładowych (Dz. U. z 2011 r Nr 14, poz. 67 z późn.zm.),

6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa dostępu do danych osobowych, 
prawa  do  żądania  sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania  danych  osobowych,  prawa  do  wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, za wyjątkiem, gdy przepisy prawa wyłączają możliwość  
skorzystania z przysługujących praw.

7) Administrator nie planuje przekazywać Pani/Pana danych do krajów trzecich, czy też poddawać ich profilowaniu. Dane  
będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany w systemach informatycznych. 

8) Podane przez Panią/Pana dane osobowe są:
1. wymogiem prawnym wynikającym z  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003 r.  o  działalności  pożytku  publicznego 

i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.)
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu złożenia oferty, podpisania umowy oraz 

realizacji zadania publicznego i wynikające z przepisów prawa – niepodanie danych w zakresie wymaganym przez  
administratora uniemożliwi złożenie oferty i podpisanie umowy, a tym samym realizację zadania publicznego.

9) Osoba,  której dane są przetwarzane,  ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony  
Danych Osobowych na adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
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