
Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

Spełniając obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 ust.1 i 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.L119/1 

L127/2) dalej RODO informuję każdego mieszkańca - wysyłającego prośbę o przekazanie maseczki, 

że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Grajewo z siedzibą  

w Grajewie przy ulicy Strażackiej 6A, tel: 86 273 08 02, e-mail: sekretariat@um.grajewo.pl. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Grajewo możliwy jest pod numerem 

tel. nr. 86 273 08 06, adresem e-mail: inspektorod@um.grajewo.pl, pisemnie na adres siedziby 

wskazany w pkt. 1. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu dostarczenia maseczek do skrzynki 

pocztowej pod wskazany adres. 

4. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi udzielona 

Administratorowi – w związku ze zgłoszeniem do udziału w Akcji – dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 

lit. „a” RODO). Z udzieloną zgodą korespondują także przepisy art. 9 ust. 2 lit „i”, art. 6 ust. 1 lit „d” 

oraz motyw 46 RODO. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie uprawnieni pracownicy Administratora 

ogłaszającego Akcję #MaseczkaDlaKażdego! oraz ochotnicy ze Związku Strzeleckiego „Strzelec” 

członkowie Stowarzyszenia MORSY Grajewo, którym te dane zostaną udostępnione. 

6. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego ani 

do organizacji międzynarodowych. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym 

mowa w pkt. 3 i po zrealizowaniu celu zostaną zniszczone przez Administratora. 

8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych  

i otrzymywania ich kopii, ich sprostowania (poprawiania), uzupełniania danych niekompletnych. 

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora usunięcia dotyczących jej/jego danych 

osobowych i prawo do przenoszenia danych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność  

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do dostarczenia 

Pani/Panu maseczki bez opuszczania przez Panią/Pana mieszkania/domu. Niepodanie danych będzie 

skutkować niemożnością otrzymania maseczki. 

11. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana 

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 
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