
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Dotyczy Formularzy „Zadaj Pytanie Burmistrzowi” oraz „Napisz do Nas” dostępnych 

na stronie nowogrodbobrz.pl 

 

W związku z realizacją wymogów 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) („RODO”), 

Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim niniejszym informuje o zasadach oraz o 

przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem przez Urząd 

Miejski  Pani/Pana danych osobowych. 

I. Wskazanie administratora 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego 

mający siedzibę w Nowogrodzie Bobrzańskim (66-010 Nowogród Bobrzański) ul. 

Słowackiego 11 – zwany dalej  „ Administratorem”.  

II. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: 

 Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe  na podstawie wcześniej udzielonej zgody 

w zakresie i celu realizacji Pani/Pana zapytania skierowanego do Burmistrza Nowogrodu 

Bobrzańskiego oraz Straży Miejskiej („Zadaj Pytanie Burmistrzowi” oraz „Napisz do Nas”) 

III. Źródło pozyskiwania danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe zostały zebrane bezpośrednio od Pani/Pana i nie będą 

wykorzystywane w innym celu niż realizacja zapytania skierowanego do służb oraz 

Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego.  

IV. Obowiązek podania danych osobowych 

W zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od Pani/Pana, 

podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. 

Niepodanie wskazanych w formularzu danych uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na 

zapytanie.    

V. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt II, 

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane żadnym odbiorcom.   

VI. Okresy przetwarzania danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu udzielenia odpowiedzi na 

zapytanie drogą elektroniczną, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy albo do 

czasu  wycofania tej zgody na ich przetwarzanie. 



VII. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

Podane przez Panią/Pana dane nie będą profilowane ani też nie będą podstawą do 

zautomatyzowanej decyzji ustalającej Pani/Pana praw do realizacji zapytania.    

VIII. Prawa osoby, której dane dotyczą 

Osobie, której dane dotyczą przysługują następujące uprawnienia (z wyjątkami 

zastrzeżonymi przepisami prawa):  

-  prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych  

-  prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych  

-  prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym)  

-  prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych  

-  prawo do przenoszenia danych  

-  prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

- W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez 

Administratora – Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego . Pani/Pana danych 

osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - 

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

- Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych: Administrator nie 

udostępnia Pani/Pana danych osobowych podmiotom mającym siedzibę poza EOG, 

oraz organizacjom międzynarodowym. 

IX. Ochrona transmisji 

- Dane przesyłane są za pośrednictwem protokołu szyfrowanego SSL. 

 

 

Kontakt z Administratorem: 

Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim, ul. Słowackiego 11, 66-010 Nowogród 

Bobrzański, tel. 683290962, e-mail: now.bobrz.um@post.pl 

 

Administrator – Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego  wyznaczył inspektora ochrony 

danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@nowogrodbobrz.pl , 

lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się 

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 

korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 
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