KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
dotyczy wniosków o udzielenie nieoprocentowanych pożyczek na remont obiektów
zabytkowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str.1), zwanego dalej
rozporządzeniem 2016/679 informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Cieszyna, Rynek 1, 43-400
Cieszyn, e-mail: urzad@um.cieszyn.pl;
2) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400
Cieszyn, e-mail: iod@um.cieszyn.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania związanego
z wnioskiem o udzielenie nieoprocentowanej pożyczki na remont obiektu zabytkowego z terminem
spłaty do dwóch lat od dnia podpisania umowy pożyczki na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b)
rozporządzenia 2016/679 (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest
osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
zawarciem umowy). Szczegółowe zasady udzielania pożyczek reguluje Zarządzenie
Nr 0050.202.2017 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie regulaminu
udzielania nieoprocentowanych pożyczek na remonty zabytków;
4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są firmy informatyczne, które świadczą usługi IT dla
Urzędu Miejskiego w Cieszynie. Podstawą prawną przetwarzania danych w naszym imieniu jest art.
28 rozporządzenia 2016/679;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z Rozporządzeniem Prezesa
Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
(Dz. U. Z 2011 r., nr 14, poz. 67);
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych. Niektóre prawa, o których mowa wyżej mogą nie mieć zastosowania lub
mogą być ograniczone na podstawie rozporządzenia 2016/679 lub przepisów szczególnych;
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana danych narusza
przepisy rozporządzenia 2016/679;
8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pani/Pan
zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie
wniosku bez rozpoznania.

