Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w związku z prowadzonymi
konsultacjami społecznymi projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego
dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Łukowa na lata 2021 – 2030
Informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. w zakresie przetwarzania danych osobowych zastosowanie
ma Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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 (tzw.„RODO”).
Wobec powyższego informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Łuków z siedzibą w Łukowie,
ul. Piłsudskiego 17 reprezentowany przez Burmistrza Pana Piotra Płudowskiego.
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Łukasz Kuśmierczak, adres e-mail: iod@um.lukow.pl, zastępcą Inspektora
Ochrony Danych jest Alicja Miszta, adres e-mail: iod@um.lukow.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w oparciu o art. 6 ust. 3 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
(Dz. U. z 2021 poz. 1057 t.j. z późn. zm.) w związku z prowadzonymi konsultacjami społecznymi projektu
Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Łukowa na lata 2021 – 2030.
4. Dane osobowe przechowywane będą przez okresy zgodne z kategoriami archiwalnymi, o których mowa
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, tj. dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z klasyfikacji archiwizacyjnej
(A) co oznacza wieczyste przechowywanie.
5. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
6. Pani/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię,
Lichtenstein i Islandię).
7. Podanie danych jest uregulowane w obowiązujących przepisach prawa.
8.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w konsultacjach społecznych.
W przypadku niepodania danych osobowych Miasto Łuków nie będzie mogło uwzględnić uwagi zgłoszonej
w ramach konsultacji.
9. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane:
− organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie
organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
− innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Miastem Łuków przetwarzają
dane osobowe, dla których Administratorem jest Miasto Łuków.
10. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo
do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy przetwarzanie danych osobowych
dokonywane jest z naruszeniem przepisów o ochronie danych.

