
KLAUZULA INFORMACYJNA 

1. Zgodnie z przepisami 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) z dnia 

27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 

2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 z późn. zm.), wyrażam 

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku  

o wydanie „Nowodworskiej Karty Familijnej” przez Urząd Miejski Nowy Dwór Mazowiecki, 

ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki. 

2. Celem przetwarzania danych jest prowadzenie czynności w związku z realizacją programu 

„Nowodworska Karta Familijna”, w szczególności weryfikacji uprawnień do otrzymania 

karty i wydania karty osobom, o których mowa we wniosku. 

3. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne w celu realizacji usługi, a brak ich 

podania może powodować niemożliwość wykonania świadczenia przez administratora. 

4. Administratorem danych osobowych, zawartych we wniosku oraz załącznikach  

do wniosku, jest Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, Urząd Miejski Nowy Dwór 

Mazowiecki, ul. Zakroczymska 30 , 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki. 

5. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@nowydwormaz.pl 

6. Informujemy, że osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania  

od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

 a także prawo do przenoszenia danych.  

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres działalności administratora  

i realizowania przez niego celów, do których dane zostały udostępnione, w tym przez 

okres archiwizacji zgodny z kategorią archiwalną. 

8. Dane osobowe mogą zostać przekazane przez administratora podmiotom uprawnionym 

do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, 

w szczególności przedsiębiorcom stale współpracującym z administratorem  

na podstawie zawartych umów powierzenia danych, w szczególności: w zakresie imienia 

i nazwiska użytkownika karty, numeru karty, terminu ważności karty. 

9. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanie 

danych osobowych do administratora danych osobowych na podstawie art. 21 ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  

10. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego 

tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

11. Decyzje nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany w rozumieniu art. 22 ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  

 

 

..……………………..………….                                      …………………………………. 
                 (Miejscowość i data)                                                   (Podpis wnioskodawcy) 

 


