
Klauzula informacyjna na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO* - przetwarzanie danych osobowych w celu wypełnienia 

obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze - glosowanie w sprawie budżetu obywatelskiego 

W celu wypełnienia obowiązku wynikającego z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO* informuję: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia, Plac 1000-lecia 25, 87 
400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 683 54 12. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) - e-mail: iod@golub-dobrzyn.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO*), tj. przeprowadzenia głosowania mieszkańców w sprawie budżetu 

obywatelskiego stosownie do art 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 713) 

oraz uchwały NR XXX/147/2020 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie wymagań, jakie 

powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego oraz zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych do 

budżetu obywatelskiego w ramach budżetu miasta Golub-Dobrzyń (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 

2020 r., poz. 3936). 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia 

przetwarzania danych tj. podmiotem świadczącym usługi informatyczne. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je pozyskano, tj. do momentu 

zatwierdzenia wyniku głosowania przez Burmistrza Miasta Golub-Dobrzyń zgodnie § 8 ust. 5 załącznika do uchwały NR 

XXX/147/2020 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać 

projekt budżetu obywatelskiego oraz zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych do budżetu obywatelskiego 

w ramach budżetu miasta Golub-Dobrzyń (Dz. Urz. Województwa Kujawsko- Pomorskiego z 2020 r., poz. 3936). 

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo: 

- dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, 

- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o 

których mowa w art. 18 ust. 2 RODO*, 

- do usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO*, 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 

2, 00-193 Warszawa, fax. 22 531 03 01 - w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 

następuje z naruszeniem przepisów RODO*. 

8. Nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 

przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO*. 

9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa 

- przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

Administratorze. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu. 

*- rozporządzenie 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z 

późn. zm.). 
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