
Klauzula informacyjna dot. przeprowadzenia
Kowarskiego Budżetu Obywatelskiego

 

TOŻ� SAMOS	Ć	  ADMINISTRATORA
DANYĆH

Administratorem Twoich danych osobowych jest Gmina Miejska Kowary, ul. 1
Maja 1a, 58-530 Kowary, tel. 75 64 39 222, e-mail: bok@kowary.pl 

DANE INSPEKTORA OĆHRONY 
DANYĆH

Kontakt e-mail do Inspektora Ochrony Danych: iod@kowary.pl

ĆELE ORAŻ PODSTAWA 
PRAWNA PRŻETWARŻANIA 
DANYĆH OSOBOWYĆH

Twoje  dane  będą  przetwarzane  w  celu  przeprowadzenia  Kowarskiego
Budżetu  Obywatelskiego,  na  podstawie  ustawy z  dnia  8  marca  1990  r.
o samorządzie gminnym oraz  uchwały nr L/313/22 z dnia 27 stycznia
2022 r. Rady Miejskiej w Kowarach z późn. zm. , w trybie art. 6 ust. 1 lit. e
RODO. Informujemy, z?e względem danych osobowych osoA b oddających głos
na  zadania  Budz?etu  Obywatelskiego  moz?emy  dokonacA  zmiany  celu
przetwarzania  na  potrzeby  realizacji  funkcji  kontrolnych  w  kwestiach
związanych z egzekucją podatkoAw i opłat.

OKRES PRŻEĆHOWYWANIA 
DANYĆH

Twoje dane będziemy przechowywacA  przez okres 5 lat, zgodnie z kategorią
archiwalną, a w przypadku zmiany kategorii archiwalnej przez okres zgodny
ze  zmianą,  w  ktoA rym  przeprowadzono  głosowanie  w  ramach  budz?etu
obywatelskiego. 

PRAWA PODMIOTO	 W DANYĆH Przysługuje  Tobie  prawo  z?ądania  dostępu do  własnych  danych,
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
Przysługuje takz?e Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

INFORMAĆJA O WARUNKAĆH 
PODANIA DANYĆH 
OSOBOWYĆH

JesA li  jestesA  liderem  projektu,  podanie  danych  jest  niezbędne  do  przyjęcia
projektu. Brak ich podania skutkuje odrzuceniem projektu.

JesA li  jestesA  osobą głosującą na zadanie,  podanie  danych jest  niezbędne do
oddania głosu. Niepodanie danych uniemoz? liwi oddanie głosu.

INFORMAĆJA 
O ŻAUTOMATYŻOWANYM 
PODEJMOWANIU DEĆYŻJI

Żautomatyzowane podejmowanie decyzji nie jest realizowane.
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Dodatkowe informacje dot. przetwarzania
danych osobowych

KATEGORIE DANYĆH 
OSOBOWYĆH

Liderzy/opiekuni prawni liderów:  imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr 
telefonu, e-mail.

Popierający: podpis (traktowany jako dane osobowe, gdy zawiera imię i 
nazwisko popierającego).

Osoby uprawnione do głosowania: imię, nazwisko, adres zamieszkania.

Ż	 RO	 DŁO DANYĆH Osoba, ktoA rej dane dotyczą, oraz lider projektu.


