
Klauzula informacyjna 

dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na admi-

nistratorze (przetwarzanie w związku Ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych 

ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontro-

lowania niektórych organów publicznych) - debata nad raportem o stanie gminy. 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Tarnobrzega jest Prezydent 

Miasta Tarnobrzega,  z siedzibą przy ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg. 

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobo-

wych w zakresie działania Urzędu Miasta Tarnobrzega, a także przysługujących Pani/Panu 

uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować  z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta 

Tarnobrzega za pomocą adresu: iod@um.tarnobrzeg.pl  lub pisemnie na adres siedziby admini-

stratora 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych w związku z art. 28 aa ust. 7 ustawy z dnia 8 marca  1990 r.  o 

samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz.506) w celu zgłoszenia przez mieszkańca zabrania 

głosu podczas debaty nad Raportem o stanie Miasta Tarnobrzega za 2018 rok odbywającej się 

podczas sesji Rady Miasta. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do otrzymania Pani/Pana 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla przygotowania oraz 

odbycia przez Radę Miasta  sesji, której przedmiotem będzie debata nad Raportem o stanie Miasta 

Tarnobrzeg za 2018 rok, a następnie archiwizowane przez okres wynikający z przepisów prawa 

tj. przez okres wynikający z załącznika nr 3 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 

18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz 

instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 

14 poz. 67, Nr 27, poz. 140); 

7. Posiada Pani/Pan w stosunku do danych osobowych, które Pani/Pan dotyczą prawo do żądania 

od Administratora dostępu do danych osobowych i ich sprostowania, a w przypadkach 

przewidzianych w przepisach prawa prawo do usunięcia lub ograniczenia danych osobowych. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych  jest wymogiem ustawowym związanym ze zgło-

szeniem woli zabrania głosu przez mieszkańca podczas debaty nad Raportem o stanie Miasta 

Tarnobrzega za 2018 rok odbywającej się podczas sesji Rady Miasta. Konsekwencją niepodania 

danych osobowych będzie m.in. brak możliwości udziału w debacie nad raportem o stanie gminy. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym 

profilowaniu. 
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