
 

 
Klauzula informacyjna RODO osób ubiegających się o zapewnienie dostępności 
architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej oraz dostępności cyfrowej 

 
 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016r. 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", 
informujemy, że: 
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Miejska Hajnówka reprezentowana 
przez Burmistrza Miasta Hajnówka z siedzibą w Hajnówce (17-200), ul. A. Zina 1, tel. 85 682 21 80, 
fax. 85 674 37 46, email: hajnowka@hajnowka.pl; 
2. Z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta w Hajnówce można skontaktować się pod 
adresem email: iod@hajnowka.pl; 
3. Pani/Pana dane osobowe oraz przedstawicieli ustawowych będą przetwarzane ze względu na 
konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizacją 
zadań z zakresu zapewnienia dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej oraz 
dostępności cyfrowej osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym realizacji wniosków o zapewnienie 
dostępności; 
4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przedstawicieli ustawowych jest 
art. 6 ust. 1 c RODO, art. 30 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) oraz art.18. ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. 
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (tj. DZ. U. z 
2019 r. poz. 848); 
5. Podanie przez Państwa oraz przedstawicieli ustawowych danych osobowych w zakresie 
wynikającym z ww. podstawy prawnej jest niezbędne, aby Administrator mógł realizować zadania z 
zakresu zapewnienia dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej osobom ze 
szczególnymi potrzebami oraz dostępności cyfrowej. Niepodanie danych może wpłynąć na 
rozpatrzenie oraz realizację Państwa wniosków o zapewnienie dostępności; 
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych oraz ich  sprostowania. 
Przysługuje także Państwu prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia  przetwarzania,  
a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie  w sytuacji, jeżeli dalsze 
przetwarzane nie jest niezbędne do wywiązania się przez  Administratora  
z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania. 
7. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do końca realizacji wskazanych powyżej celów 
przetwarzania, z zastrzeżeniem iż okres przechowywania danych osobowych może zostać 
każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przez przepisy prawa; 
8. W przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu swoich danych osobowych przez 
Administratora przysługują Państwu prawa wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania do Administratora; 
9. Odbiorcami Pana/Pani oraz przedstawicieli ustawowych danych osobowych mogą być instytucje 
uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podpisanej umowy pomiędzy Administratorem, a 
podmiotem; 
10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 22 531 03 00, www.uodo.gov.pl  
11. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich i udostępniane organizacjom 
międzynarodowym.  
12. Przy przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych nie będzie użyte zautomatyzowane 
podejmowanie decyzji, ani profilowanie.   
Mając powyższe na uwadze wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. 


