
Informacja o przetwarzaniu danych 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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 - RODO) (Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), informujemy, że: 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice,  

adres: ul. Rynek 1, 59-230 Prochowice kontakt mailowy: prochowice@prochowice.com,  

kontakt telefoniczny: 76 858 43 42. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się  

skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych: mailowo: 

iodo@amt24.biz 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konsultacji z   

mieszkańcami dotyczących ustalenia liczby gospodarstw domowych zainteresowanych 

preferencyjnym zakupem węgla, jego rodzajem i ilością, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO 

oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 

Numer telefonu i adres email będzie przetwarzany na podstawie Państwa zgody wyrażonej 

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO. Numer telefonu i adres email może być wykorzystany przez 

pracowników Urzędu Miasta i Gminy Prochowice w celu powiadomienia Państwa o 

możliwości zakupu węgla po preferencyjnych cenach. 

4. Państwa dane nie będą przekazywane innym odbiorcom za wyjątkiem organów i  

podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.  

5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani  

organizacji międzynarodowej;  

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, liczony od końca  

roku kalendarzowego w którym przeprowadzono konsultacje. 

7. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich  

danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizacja Państwa praw będzie 

uzależniona od podstawy prawnej przetwarzania Państwa danych.   

8. Mają Państwo  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce  

jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy 

rozporządzenia wskazanego na wstępie. 

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w  

konsultacjach. Podanie numeru telefonu i adresu email jest dobrowolne, ale znacznie 

przyspieszy nam kontakt z Państwem.  

10. Decyzje podejmowane wobec Państwa i Państwa danych osobowych nie będą  

podejmowanie w sposób zautomatyzowany, w tym nie zastosujemy wobec nich profilowania. 
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