
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY 

REALIZACJI PROCEDURY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2020 (BO 2020) 

- GŁOSOWANIE MIESZKAŃCÓW ŚWINOUJŚCIA 

 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a, art. 12 ust. 1 oraz art. 13 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) w skrócie nazywanego RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) 

informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Świnoujście z siedzibą w Urzędzie 

Miasta Świnoujście, 72-600 Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5. 

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

w Urzędzie Miasta Świnoujście, może się Pani/Pan skontaktować z wyznaczonym w Urzędzie Inspektorem 

Ochrony Danych za pomocą adresu: iod@um.swinoujscie.pl lub pisemnie na adres: Urząd Miasta 

Świnoujście, Inspektor Ochrony Danych, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu realizacji procedury Budżetu 

Obywatelskiego 2020 w zakresie głosowania mieszkańców Świnoujścia oraz wyboru do realizacji zadań 

w ramach konsultacji społecznych do BO 2020 w ramach budżetu Miasta na podstawie 

Uchwały Nr X/88/2019 Rady Miasta Świnoujście z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu 

przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego oraz Zarządzenia Nr 357/2019 Prezydenta Miasta Świnoujście 

z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu 

Obywatelskiego Gminy Miasto Świnoujście 2020 r. 

4. Pozyskane przez Administratora Pani/Pana dane osobowe, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. a) RODO. 

5. Odbiorcami pozyskanych przez Administratora Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty 

uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych. 

6. Pozyskane Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, 

o którym mowa w pkt. 3, a następnie karty do głosowania oraz wytworzony zbiór danych elektronicznych 

ulegną likwidacji w terminie 30 dni od dnia opublikowania końcowego raportu z przeprowadzonych 

konsultacji społecznych w ramach BO 2020. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych; 

c) prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym); 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych jeśli ma to uzasadnienie i nie jest sprzeczne z przepisami 

prawa. 

8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, 

przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. 

9. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej wycofaniem. 

10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana 

danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa 

Urzędu ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa ul. Stawki 2. 

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże konsekwencją niepodania danych 

będzie brak możliwości oddania głosu (oddany głos będzie uznany za nieważny). 

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