
INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Prezydent Miasta Słupska 76-200 Słupsk,                   

pl. Zwycięstwa 3; e-mail: urzad@um.slupsk.pl, tel. 59 84 88 300; 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Urzędzie Miejskim (76-200 Słupsk,                                 

pl. Zwycięstwa 3, e-mail: iod@um.slupsk.pl, tel. (0-59) 84 88 300) 

3. Administrator danych przetwarza dane osobowe w celu rozpatrzenia złożonego “Wniosku                   

o udzielenie dotacji na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich                                          

i restauratorskich przy nieruchomościach niewpisanych do rejestru zabytków” oraz zawarcia 

umowy o udzielenie dotacji. 

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b) i c) 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), 

zwane dalej RODO, w związku z przepisami Kodeksu Cywilnego oraz dotyczącymi finansów 

publicznych. 

5. Dane będą przechowywane po rozpatrzeniu wniosku przez okres wynikający z przepisów prawa 

– rozporządzenia 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. 

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie 

będzie skutkowało pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia. 

7. Osoba podająca dane posiada: 

 1) na podstawie art. 15 RODO prawo do dostępu do swoich danych osobowych, 

 2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych, 

 3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora danych osobowych ograniczenia 

     przetwarzania swoich danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 

     18 ust. 2 RODO 

 4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna,                   

      że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. 

8. Osobie podającej dane nie przysługuje: 

            1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych przez         

      okres wynikający z czynności wskazanych w przytoczonym przepisie, 

 2)  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

 3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,                

      gdyż podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. 

9. Podane dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  ……………………………………..                                …..……………………………….                                               

       (miejscowość, data)                (podpis) 


