Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Administrator danych osobowych.
Administratorem przekazanych danych osobowych będzie Gmina Radzyn Podlaski, ul. Warszawska
32,21-300 Radzyń Podlaski
Z Administratorem można skontaktować się:
• listownie: Gmina Radzyn Podlaski, ul. Warszawska 32, 21-300 Radzyń Podlaski
• e-mailowo: ug@radzynpodlaski.pl
• telefonicznie: 083 413 18 00
Inspektor ochrony danych.
Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, którym jest Pani Sylwia Kochman tel. 784 699
897, e-mail: iod.radzynpodlaski@iso-lex.pl
Cele i podstawy przetwarzania.
Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w związku z prowadzonym naborem planowanych
przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Radzyń Podlaski na
lata 2021-2030. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na Gminie Radzyń Podlaski, wynikającego z przepisów ustawy z dnia 9 października 2015 r.
o rewitalizacji . dot. przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy
Radzyń Podlaski na lata 2021-2030.
Odbiorcy danych osobowych.
Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.
Przechowywania danych.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, w którym zostały
zebrane, a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanego na jej podstawie
rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt, a także instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania
archiwów zakładowych (symbol klasyfikacyjny 062) – zgodnie z którymi dane nie podlegają
zniszczeniu.
Prawa osób, których dane dotyczą.
W związku z przetwarzaniem przez Gminę Radzyń Podlaski danych przysługuje Państwu:
− prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
− prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych jeżeli są nieprawidłowe oraz ich
uzupełnienia;
− prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00
- 193 Warszawa).
Szczegółowych informacji na temat przysługujących praw i możliwości skorzystania z nich udziela
Inspektor ochrony danych.
Informacja o wymogu podania danych.

Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe jednak od ich podania uzależnione jest
przyjęcie zgłoszenia planowanego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego do Gminnego Programu
Rewitalizacji dla gminy Radzyń Podlaski na lata 2021-2030. Dane nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

