KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych),dalej: "RODO", informuje się, iż:
1.Współadminsitratorami Pani/Pana danych osobowych są:
1. Gmina Miejska Włodawa z siedzibą przy al. J.Piłsudskiego 41, 22-200 Włodawa, e-mail:
info@wlodawa.eu, tel.: 82 57 21 444
2. Gmina Miasta Gdańska z siedzibą przy ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, e-mail:
umg@gdansk.gda.pl, tel.: 58 323 60 00.
2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych:
1. W Gminie Miejskiej Włodawa: e-mail: iodo@wlodawa.eu lub telefonicznie: 82 57 21 444.
2. W Gminie Miasta Gdańska: e-mail: iod@gdansk.gda.pl lub telefonicznie: (+48 58) 526 81 25.
3. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z wykonaniem
zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
powierzonej administratorowi, którego celem jest promowanie aktywności fizycznej, zrównoważonej
mobilności, w tym w szczególności komunikacji rowerowej w ramach Kampanii „Rowerowy Maj 2022”
o charakterze konkursu, dalej: „Kampania”.
4. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia każdego z administratorów,
mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie każdego z
administratorów, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Dane mogą
zostać przekazane podmiotom lub organom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów
prawa. Odbiorcą danych osobowych będzie podmiot, z którym została zawarta umowa powierzenia
utrzymujący program informatyczny oraz domenę internetową umożliwiające prawidłowe
prowadzenie Kampanii.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, tj. na
czas organizacji, przebiegu oraz promowania wydarzenia, o którym mowa w pkt. 3, z uwzględnieniem
okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, nie dłużej niż do dnia 31 stycznia 2023
roku.
6. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich
kopii, prawo sprostowania nieprawidłowych danych, prawo żądania usunięcia danych, o ile znajdzie
zastosowanie jedna z przesłanek art. 17 ust. 1 RODO, prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec
przetwarzania oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, jak również prawo złożenia skargi na
niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
7. Bez podania danych osobowych nie jest możliwe uczestnictwo w Kampanii.
8. Dane osobowe nie będą służyły do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.

