
Klauzula informacyjna 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 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, s. 1 ze zm.) (dalej: „RODO"), informuję, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miasto Dęblin, reprezentowane przez 
Burmistrza Miasta Dęblin, (adres: 08-530 Dęblin, ul. Rynek 12, tel. (81)8830001, 
email: poczta@um.deblin.pl"). 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować 
się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych drogą 
elektroniczną na adres: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora. 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usługi na dowóz uczniów do szkół 
na terenie miasta Dęblin w roku szkolnym 2019/2020 (art. 6 ust. 1 lit. b i e RODO), w celu 
realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) 
oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. W pozostałych przypadkach Państwa 
dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu 
określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

4. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji zadania 
określonego w pkt 3, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach 
szczególnych, w tym przepisów archiwalnych. 

5. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać 
profilowaniu. 

6. Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię 
Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące 
prawa: 
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych; 

e) w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, 
przysługuje Państwu prawo do jej wycofania. 

8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji zadania, o którym 
mowa w pkt 3. 

9. Państwa dane mogą zostać przekazane: - organom władzy publicznej oraz podmiotom 
wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, 
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, -
innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Miastem Dęblin 
przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Burmistrz Miasta Dęblin. 

(data i podpis) 
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