Klauzula informacyjna:
Dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów/odpadów zawierających azbest
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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) (Dz. Urz. UE
L.2016. 119, str. 1, sprost. Dz. Urz. UE.L.2018.127, str. 2), (w skrócie RODO), informuje się,
że:
1. Administratorem danych jest Prezydent Miasta Białegostoku, Urząd Miejski
w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok;
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Urząd Miejski w Białymstoku,
ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, tel. 85 879 79 79, e-mail: bbi@um.bialystok.pl;
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu udzielenia dotacji celowej ze środków
budżetu Miasta Białegostoku na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych na terenie Miasta
Białegostoku w zakresie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów/odpadów
zawierających azbest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w związku z uchwałą Nr
VI/85/19 Rady Miasta Białystok z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad
udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na finansowanie
lub dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
realizowanych na terenie Miasta Białegostoku oraz sposobu jej rozliczania i kontroli
wykonania;
4. Pana/Pani dane nie będą udostępniane podmiotom innym, niż uprawnionym
na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym dane zostały powierzone
do przetwarzania;
5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 50 lat;
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) dostępu do danych, na zasadach określonych w art. 15 RODO;
b) sprostowania danych, na zasadach określonych w art. 16 RODO;
c) usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), na zasadach określonych w art.
17 RODO;
d) ograniczenia przetwarzania, na zasadach określonych w art. 18 RODO;
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym
jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi
skorzystanie z dotacji celowej;
9. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

