
Klauzula informacyjna 

Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych. 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 26 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 (RODO),  informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Głogowa. Z 
Administratorem można skontaktować się pod nr tel. +48 76 72 65 401, poprzez 
adres e-mail; prezydent@glogow.um.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby: 
Rynek 10, 67-200 Głogów. 

2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w 
sprawach ochrony swoich danych osobowych poprzez adres e-
mail: iod@glogow.um.gov.pl, pod nr tel. +48 76 72 65 471 lub pisemnie na adres 
siedziby, wskazany powyżej. 

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której 
dane dotyczą. Osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wycofać 
zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem do przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

4. Wycofać zgodę można przez wysłanie e-maila na 
adres: obywatel@glogow.um.gov.pl lub wysłanie wniosku na adres siedziby, 
wskazany powyżej. 

5. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady 
Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 
archiwów zakładowych (Dz.U.2011.14.67). 

6. Dane osobowe mogą zostać udostępnione osobom uprawnionym. 
7. Dostęp do danych osobowych mają: pracownicy Urzędu Miejskiego w Głogowie, 

firmy informatyczne oraz członkowie Zespołu Konsultacyjnego ds. przeprowadzenia 
konsultacji społecznych projektu Budżetu Obywatelskiego Miasta Głogowa na 2019 r. 

8. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia 
sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

9. Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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