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Informacje wynikające z obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 Rozporządzenia RODO: 
 
• Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Miejska Hrubieszów reprezentowana 

przez Burmistrza Miasta Hrubieszów. Dane adresowe: ul. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 1, 
22-500 Hrubieszów, telefon: (84) 696 25 04, (84) 696 28 08, adres email: 
um@miasto.hrubieszow.pl. 

• Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pisząc na adres Gminy Miejskiej lub 
mailem na konto iod@miasto.hrubieszow.pl.  

• Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procedury Budżetu 
Obywatelskiego Gminy Miejskiej Hrubieszów na podstawie uchwały Nr XIX/154/2020 Rady 
Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 27 lutego 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2020 r. poz. 1759). 
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO 
oraz wykonywanie przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub 
sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, co stanowi art. 6 ust. 1 lit.e  RODO. 
  

• Odbiorcami Państwa danych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące 
zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celach, 
które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 
Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane osobowe są podmioty 
uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę na 
świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych przez Administratora systemów 
informatycznych.  

• Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, a po upływie tego okresu zostaną 
poddane ekspertyzie archiwalnej. 

• Podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenie 
procedury Budżetu Obywatelskiego. 

• W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a 
RODO), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

• Mają Państwo prawo do: 
• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
• prawo do usunięcia danych osobowych; 
• prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 
• Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich oraz nie dokonuje 

profilowania osób, których dane przetwarza i nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany, 
którego skutkiem miałoby być podejmowanie decyzji. 

 
Hrubieszów, dnia 20.07 2021 r. 
         
            Burmistrz Miasta 
 
          /-/Marta Majewska 
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