
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
na potrzeby projektu „Zielone Miasto Chełm”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (RODO), informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Prezydent  Miasta  Chełm
z  siedzibą:  22-100  Chełm,  ul.  Lubelska  65,  adres  e-mail:  info@umchelm.pl,
tel. 82 565 20 70. 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie
art.  6  ust.1  lit.  e  RODO –  w  związku  z  art  5a.  Ustawy  z  dnia  8  marca  1990r.
o  samorządzie  gminnym(Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  506),  w  celu  wspierania  
i  upowszechniania idei samorządowej,  w tym tworzenia warunków do działania  
i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności
obywatelskiej

W sprawach  związanych  z  ochroną  swoich  danych  osobowych możecie  się
Państwo  kontaktować  z  inspektorem  ochrony  danych  osobowych  w  Urzędzie:
22-100  Chełm,  ul.  Lubelska  63,  pok.  9,  adres  e-mail:  iod@umchelm.pl,
tel. 82 565 26 06.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z zasad
określonych  w  rozporządzeniu  z  dnia 18  stycznia  2011 roku  w  sprawie  instrukcji
kancelaryjnej,  jednolitych  rzeczowych  wykazów  akt  oraz  instrukcji  w  sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14, poz. 67).

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo
do ich sprostowania, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego którym
jest  Prezes  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych,  jeśli  Pani/Pana  zdaniem,
przetwarzanie  danych  osobowych  Pani/Pana  -  narusza  przepisy  unijnego
rozporządzenia RODO.

Podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  jest  dobrowolne  lecz  brak
podania danych osobowych będzie skutkował brakiem możliwości uczestniczenia
w projekcie.

Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany
lecz nie będą profilowane.
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