KLAUZULA INFORMACYJNA
dot. przetwarzania danych osobowych w związku procesem konsultacji społecznych i
zbierania uwag, opinii i wniosków w celu uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Miasta
Tarnowa na lata 2021-2030
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
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (zwane w dalszej części „RODO”) informuję, iż:
1. Administratorem podanych danych osobowych jest Urząd Miasta Tarnowa
z siedzibą w Tarnowie przy ul. Mickiewicza 2, 33-100 Tarnów.
2. W Urzędzie Miasta Tarnowa funkcjonuje Inspektor Ochrony Danych, z którym można
kontaktować się:
1)
osobiście - w siedzibie Urzędu Miasta Tarnowa: 33-100 Tarnów, ul.
Nowa 4, pok. Nr 220 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30,
2)

telefonicznie – numer telefonu: (14) 688-28-19,

3)

elektronicznie – adres poczty elektronicznej: iod@umt.tarnow.pl.

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Miasta Tarnowa na lata 2021-2030,
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są :
-art. 39-43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247),
- art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
(Dz. U. z 2019 r., nr 1295 z późn. zm.) ,
- uchwała Nr LXI/628/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 11 października 2018 r. w
sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Tarnowa (Dz. Urz.
Woj. Małop. poz. 7316).
W trakcie procesu, o którym mowa powyżej, dane osobowe mogą być gromadzone w
trakcie debat publicznych (np. spotkań informacyjnych, warsztatów) oraz w toku
zbierania wniosków, uwag i opinii.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
5. Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa; organy
władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na
zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa.

6. Złożone wnioski, uwagi i opinie mogą być przedmiotem debat publicznych
organizowanych w ramach procesu przygotowania projektu uchwały ws. Strategii
Rozwoju Gminy Miasta Tarnowa na lata 2021-2030, w tym debat transmitowanych i
utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. W przypadku debat na
sesji Rady Miejskiej w Tarnowie, nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie
Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo
przyjęty.
7. Złożone wnioski, uwagi i opinie mogą być ujęte w zestawieniach i podsumowaniach,
które mogą stanowić treść innych dokumentów lub zostać udostępnione na stronie
internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.
8. Pana/i dane osobowe przechowywane będą bezterminowo, jako akta kategorii ,"A",
zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.
9. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych (art.
15 RODO) oraz prawo do ich sprostowania (art. 16 RODO), lub ich usunięcia (art. 17
RODO), lub ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO).
10. Na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b RODO prawo do usunięcia danych osobowych nie ma
zastosowania jeżeli dane są przetwarzane w celu wywiązania się z prawnego
obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa
członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
powierzonej administratorowi.
11. Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy RODO.
12. Pana/i dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.

