
                                            

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1, ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. 

Urz. UE L 119 z 4.5.2016 - zwanego dalej RODO, informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Leszna reprezentowany przez Prezydenta 

Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie przy ul. Kazimiera Karasia 15, 64-100 Leszno. 

2. Z Administratorem można się kontaktować: 

• elektronicznie za pomocą adresu e-mail: um@leszno.pl; 

• pisemnie na adres siedziby Administratora, tj. K. Karasia 15, 64-100 Leszno; 

• telefonicznie pod numerem 65 529 81 00. 

3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – Wiolettę Kaczmarek – z którym można kontaktować się 

za pomocą adresu: iod@leszno.pl. 

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 

danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji Jarmarku Świątecznego „Ekstremalne 

Mikołajki z NGO” na podstawie  wyrażania zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a)  RODO. 

5. Odbiorcą danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa, osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych 

w ramach wykonywania obowiązków służbowych, a także instytucjom związanym z funkcjonowaniem 

Jarmarku.  

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla którego zostały zebrane  

a następnie przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej danego dokumentu, określonych 

w przepisach wykonawczych do ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 

(Dz. U. 1983 nr 38 poz. 173 z późn. zm.). 

7. Posiada Pani/Pan prawo do: 

• dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO; 

• sprostowania danych zgodnie z art. 16 RODO; 

• usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO; 

• ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO; 

• wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO; 

• przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO. 

• prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli 

przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 

8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2. 

9. Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania. 

10. Podanie danych osobowych dobrowolne, jednak w przypadku odmowy wyrażenia zgody realizacja celu o 

którym mowa w pkt. 4 będzie niemożliwa. 

 


