
Załącznik nr 1  

do Regulaminu XVII Jarmarku Kaziukowego 

Klauzula informacyjna związana z ochroną danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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”) Gmina Miasto Zgierz informuje:  

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Gmina Miasto Zgierz 

z siedzibą w Zgierzu, ul. Plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz. W sprawie 

ochrony swoich danych osobowych proszę skontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych pod adresem email: e-urzad@umz.zgierz.pl lub epuap.gov.pl 

skrytka epuap:/4ebn4d0m4f/skrytka; lub pisemnie na adres Urzędu Miasta 

Zgierz wskazany powyżej. 

2. Dane Pana/Pani przetwarzane będą w celu wykonania umowy, na uzgodnionych 

warunkach, której jest Pan/Pani stroną lub do podjęcia działań na Pana/Pani 

żądanie przed zawarciem umowy (podstawa z art.6 ust.1 lit. b RODO). W każdej 

chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania Pana/Pani danych. Przestaniemy przetwarzać Pana/Pani dane 

w tych celach, chyba, że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie 

uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw 

i wolności lub dane te będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, 

dochodzenia lub obrony roszczeń. 

3. Pana/Pani dane przechowywane będą przez okres trwania umowy, a po jej 

zakończeniu do czasu upływu okresów przedawnienia wynikających z prawa 

podatkowego (nie dłużej niż 6 lat). Pana/Pani dane nie będą przekazywane 

podmiotom trzecim, chyba, że zajdzie konieczność skorzystania z usług 

zewnętrznych kancelarii prawnych lub ujawnienie danych będzie wynikało 

z obowiązujących przepisów prawa. 

4. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do: 

a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b. sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

c. usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; 

d. przenoszenia danych; 

e. wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

W stosunku do Pana/Pani nie są podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany 

i Pana/Pani dane nie są profilowane. 


