
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r., informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także 
o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Ciechanów jest
Prezydent Miasta Ciechanów, działający w imieniu Gminy Miejskiej Ciechanów (dane adresowe: 
06-400 Ciechanów, Plac Jana Pawła II 6).

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy za pośrednictwem poczty 
elektronicznej, adres e-mail: iod@umciechanow.pl lub pisemnie na adres Administratora danych.

3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, 
zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są 
w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramachCiechanowskiego Budżetu Obyw
atelskiego, dla badań opinii i oczekiwań społecznych realizowanych przez Urząd Miasta w 
Ciechanowie.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, ze zm.) oraz Uchwały Nr 574/XLII/2018 Rady 
Miasta Ciechanów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Ciechanów 
konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2019 r. i przepisów wykonujących
uchwałę.

6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana 
danych osobowych będą członkowie Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego, dostawcy usług 
internetowych oraz mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi prawne oraz inne 
organy publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych 
osobowych.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z zasad określonych w 
Rozporządzeniu z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 
zakładowych.

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do 
dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

9. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na 
przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do 
cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym 
prawem.

10. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana dobrowolnej 
zgody.

11. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora 
Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. (Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych). 

12. Pani/Pana dane nie trafią do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz nie będą 
przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

13. Szczegółowe informacje na temat ochrony Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących z 
tego tytułu praw, znajdzie Pani/Pan na stronie internetowej Urzędu Miasta Ciechanów w zakładce 
Ochrona Danych Osobowych:(www.umciechanow.pl/samorzad/Ochrona_Danych_Osobowych).

http://www.umciechanow.pl/samorzad/Ochrona_Danych_Osobowych
mailto:iod@umciechanow.pl


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 osobowych) 
(Dz.Urz.UE.L. z 2016r. Nr 119, str. 1)


