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Zgodnie z art. 13 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), dalej „RODO”, informuję, 

że: 

1. administratorem Pani/Pana danych jest Prezydent Miasta Biała Podlaska 

z siedzibą: Urząd Miasta Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała 

Podlaska, tel. 83 341 61 00, adres e-mail: sekretariat@bialapodlaska.pl ; 

2. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Miejskiej Biała 

Podlaska,  

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska, jest możliwy pod adresem 

email: iod@bialapodlaska.pl ; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia 

konsultacji społecznych w sprawie projektu Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla 

Białej Podlaskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

4. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku 

z Ustawą 

z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty 

uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich; 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do 

realizacji celów, a następnie – w przypadku materiałów archiwalnych – przez czas określony 

w szczególności w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach, rozporządzenia 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.  

8. posiada Pani/Pan prawo:  

- dostępu do danych, na mocy art. 15 RODO, 

- prawo do sprostowania danych, na mocy art. 16 RODO, 

- żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych, na mocy art. 

18 RODO; 

9. w przypadku gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora 

Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia 

skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

10. podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże niezbędne, aby wziąć 

udział w procesie konsultacji. 


