Załącznik
do Uchwały Nr V/49/19
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 26 lutego 2019 r.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody
Wyrażam zgodę na udział w procedurze związanej z przyznaniem medalu „Zasłużony dla
Miasta Bielsk Podlaski”

_______________________________
Miejscowość i data

__________________________________
Podpis kandydata do przyznania medalu

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydata, o których mowa
w Załącznikach Nr 1 i 2 Regulaminu przyznania medalu „Zasłużony dla Miasta Bielsk Podlaski”
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.4.2016 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 informuję, że:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski,
ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych - Urząd Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1,
17-100 Bielsk Podlaski; e-mail: iod@bielsk-podlaski.pl , tel.85 7318139.
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie w celu przeprowadzenia procedury
w zakresie przyznania medalu „Zasłużony dla Miasta Bielsk Podlaski”.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody w związku z uchwałą
nr XXXVIII/243/13 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie
ustanowienia medalu „Zasłużony dla Miasta Bielsk Podlaski”.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Kapitułę Zasłużony dla Miasta Bielsk Podlaski.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
7. Pani/Pana dane będą przechowywane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia
18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. nr 14
poz. 67 z późn. zm.), kategoria akt A, a po 25 latach przekazane do archiwum państwowego.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania.
Posiada Pani/Pan ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest
jednoznaczna z brakiem możliwości procedowania w zakresie przyznania Pani/Panu medalu
„Zasłużonego dla Miasta Bielsk Podlaski”.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

PRZEWODNICZĄCY RADY
/-/ Andrzej Roszczenko

