
KLAUZULA INFORMACYJNA  

 

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z 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 119 z 4.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. 
UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), w skrócie RODO informujemy, że: 

 

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Bierunia z siedzibą 
w Bieruniu (43-150) przy ul. Rynek 14. 

2.  Z Administratorem danych  można się skontaktować w następujący sposób:  

• za pośrednictwem poczty elektronicznej: burmistrz@um.bierun.pl,  

• przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /Bierun/SkrytkaESP, 

• listownie na adres siedziby administratora – 43-150 Bieruń ul. Rynek 14. 
3.  Burmistrz Miasta Bierunia wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan 

skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie 
Miejskim w Bieruniu w następujący sposób: 

• za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@um.bierun.pl,  

• listownie na adres siedziby administratora. 
4.  Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu rozpatrzenia zgłoszenia nieprawidłowości na 

podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 

r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii w związku z art. 6 ust. 1 pkt e RODO.  

5.  Podanie  danych osobowych  jest dobrowolne, ale niezbędne do kwalifikacji zgłoszenia. Jest Pan/i 
zobowiązana do podania danych, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości 
rozpatrzenia sprawy, chyba że przekazana informacja jest na tyle wiarygodna, że wymaga podjęcia 
działań następczych. 

6.  Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty 
uprawnione na podstawie przepisów prawa.   

7.  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez 5 lat licząc od dnia przyjęcia zgłoszenia. Termin 

może być wydłużony o okres przedawnienia roszczeń lub do momentu prawomocnego zakończenia 

sprawy. 

8.  Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania 

od Administratora:  

• dostępu do treści swoich danych osobowych, 

• sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 

• usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich 

przetwarzania. 

9.  Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie 
danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

10.  Nie przetwarzamy Pani/Pana danych w sposób zautomatyzowany i ich nie profilujemy. 
 


