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Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych  
zgodnie z 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 dyrek-

tywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane w skrócie RODO) 

TOŻSAMOŚĆ ADMI-
NISTRATORA 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w 
Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy 
z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. 

DANE KONTAK-
TOWE ADMINISTRA-
TORA 

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres 
email info@czestochowa.um.gov.pl, za pośrednictwem ePUAP (adres 
skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP) lub pisemnie na adres sie-
dziby administratora. 

DANE KONTAK-
TOWE INSPEKTORA 
OCHRONY DANYCH 

Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony da-
nych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres email 
iod@czestochowa.um.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można 
się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 
Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy. 

CELE PRZETWARZA-
NIA I PODSTAWA 
PRAWNA  

Pani/Pana dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym będą przetwa-
rzane w celu: niezbędnych do procesu rekrutacji oraz rezerwacji 
miejsc noclegowych na spotkanie informacyjno–szkoleniowe. Pod-
stawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO) 

ODBIORCY DANYCH 

  

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane realizatorowi spo-
tkania informacyjno-szkoleniowego, podmiotom uprawnionym do ich 
przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz innym podmiotom, 
które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Miasto 
Częstochowa przetwarzają dane osobowe dla których Administrato-
rem jest Prezydent Miasta Częstochowy. 

OKRES PRZECHO-
WYWANIA DANYCH 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji  

projektu. Dane będą następnie przechowywane w celach archiwalnych, 

przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podsta-

wie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kan-

celaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w spra-

wie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że 

przepisy szczególne stanowią inaczej. 

PRAWA PODMIO-
TÓW DANYCH 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz 

prawo żądania ich sprostowania, sprzeciwu, ich usunięcia po upływie 

wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje 

Pani/Panu również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 
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Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych 

osobowych do momentu jej wycofania. 

PRAWO WNIESIENIA 
SKARGI DO OR-
GANU NADZOR-
CZEGO 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzor-
czego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na 
przetwarzanie danych, które jest niezgodne z przepisami prawa. (Pre-
zes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. 
Stawki 2, tel. 22 531 03 00)  

INFORMACJA O DO-
WOLNOŚCI LUB OB-
OWIĄZKU PODANIA 
DANYCH 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do 
udziału w spotkaniu informacyjno -szkoleniowym  

 

 


