KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z realizacją projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na
terenie miasta Kutna" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego i realizowanego w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna

Gospodarka

—

Działanie

8.3

„Przeciwdziałanie

wykluczeniu

cyfrowemu einclusion", zgodnie z art. 23 ust. 1 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

(ogólnego

rozporządzenia

o

ochronie

danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach projektu jest
Gmina Miasto Kutno reprezentowana przez Prezydenta Miasta Kutno
z siedzibą w Kutnie, pl. Marszałka. J. Piłsudskiego 18.
2) Inspektorem ochrony danych osobowych u administratora jest Pan Piotr Ryś,
e-mail: p.rys@um.kutno.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji (w tym
rekrutacji, ewaluacji, monitoringu, kontroli i sprawozdawczości) projektu
pn."Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Kutna",
współfinansowanego
Regionalnego

i

ze

środków

realizowanego

w

Europejskiego
ramach

Funduszu

Programu

Rozwoju

Operacyjnego

Innowacyjna Gospodarka — Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu einclusion", na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
- Urząd Marszałkowski w Łodzi.

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani
organizacji międzynarodowej.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do
realizacji celu określonego w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz
w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich
danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. i inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
9) Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody na przetwarzanie
danych osobowych, która może być wycofana w każdym czasie, jednak
wycofanie zgody uniemożliwia udział w projekcie, dlatego jest jednoznaczne
z rezygnacją z udziału.
10)Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
również w formie profilowania.

