
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z 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 i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik 
Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:  Konsorcjum PROJEKTY MIEJSKIE, ul. 
Żurawia 47/49, 00-680 Warszawa. 

2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę należy kontaktować się z Inspektorem 
Ochrony Danych (IOD) pod adresem email: biuro@projektymiejskie.pl. 

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego 
rozporządzenia j/w o ochronie danych,  Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania 
administracyjnego oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane w celu realizacji 
obowiązków wynikających z przepisów prawa. 

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 
danych osobowych na podstawie przepisów prawa tj. pozostałe strony i uczestnicy 
postępowania, ich pełnomocnicy, organy administracji publicznej, sądy i prokuratury. 

5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez czas wynikający z przepisów ustawy z 
dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych nie uniemożliwia 
składania uwag do Projektu Regionalnej Polityki Rewitalizacji Województwa Podlaskiego 2030. 

7. Posiada Pan/Pani prawo do: 

• żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO, 

• sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO, 

• ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO. 

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych 
narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. 
Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

10. Pan/i dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu.  

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych lub 
ewentualnego naruszenia Państwa prawa do prywatności prosimy o kontakt. 


