KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. BEZPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ DLA
PRZEDSIĘBIORCÓW
Szanowni Państwo,
Realizując obowiązek informacyjny, określony w art. 13 rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Puławy, Urząd
Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy;
2) z Administratorem można się skontaktować za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych
Osobowych pod adresem: Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, mailowo:
iod@um.pulawy.pl oraz telefonicznie: 81 458-61-07;
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w celu
umówienia terminu bezpłatnej porady prawnej dla przedsiębiorców;
4) Pana/Pani danych osobowych mogą być przekazywane Kancelarii Radcy Prawnego
Andrzeja Herbeta oraz Kancelarii Radcy Prawnego Michała Hałasy;
5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do prowadzenia
czynności związanych ze świadczeniem porad prawnych lub do czasu cofnięcia udzielonej
zgody. Zgodę można cofnąć drogą pisemną, na adres administratora. Wycofanie zgody
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej wycofaniem;
6) posiada Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
7) organem nadzorczym nad administratorem danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, do którego przysługuje prawo wniesienia skargi za każdym razem,
gdy w Państwa ocenie dane będą przetwarzane w sposób nieprawidłowy;
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie
wymaganym przez administratora będzie skutkować brakiem możliwości umówienia
terminu bezpłatnej porady prawnej;
9) Państwa dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu;
10) Administrator nie planuje przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym
dane osobowe zostały zebrane.

Prezydent Miasta Puławy
(-) Paweł Maj

