
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH MIESZKAŃCÓW TARNOWA UCZESTNICZĄCYCH 

W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH PROJEKTU  

STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA – TARNÓW 2030 

 

Zgodnie z rozporządzeniem 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 (dalej „rozporządzenie”), informujemy, że Administratorem 

Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usług Społecznych w Tarnowie z siedzibą w 

Tarnowie,  

33-100 Tarnów al. Matki Bożej Fatimskiej 9 

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia konsultacji 

społecznych projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta – Tarnów 

2030. 

W przypadku pytań dotyczących podstawy, zakresu i sposobu przetwarzania danych 

osobowych można skontaktować się z inspektorem ochrony danych pisząc na adres 

poczty elektronicznej: iod@cus.tarnow.pl. 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym do 

uwzględnienia zgłoszonych w formularzu opinii i uwag. 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

celów określonych wyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez 

przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane. 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu 

następujące uprawnienia: 

 prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

 prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych; 

 prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym); 

 prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

 prawo do przenoszenia danych. 

W przypadku gdy przetwarzania danych osobowych odbywa się na podstawie zgody 

osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 pkt a rozporządzenia), 

przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie 

to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na postawie zgody 

przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

Aby skorzystać z uprawnień wskazanych wyżej może Pani/Pan skontaktować się 

listownie z Centrum Usług Społecznych w Tarnowie 33-100 Tarnów al. Matki Bożej 

mailto:iod@cus.tarnow.pl


Fatimskiej 9 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: 

cus@cus.tarnow.pl lub iod@cus.tarnow.pl. 

Informuję ponadto, że jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez Centrum Usług 
Społecznych w Tarnowie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisu rozporządzenia  
i obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do 
wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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