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Białystok, 2021-09-27 

Klauzula informacyjna do czynności: 

Realizacja projektu tworzenia grup wsparcia dla osób z otyłością 

 

 

Klauzula informacyjna wynikająca z przepisów 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) 

(Dz. Urz. UE L 2O16, 119, s. 1, sprost. Dz. Urz. UE L 2018, 127, s.2), zwanego w skrócie 

,,RODO". 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO Organizator Konkursu informuje, że:   

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z zasadami 

Rozporządzenie 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) , zwanego dalej 

RODO.  

2. Administratorem danych jest Prezydent Miasta Białegostoku, Urząd Miejski   

w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok;   

3. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się kontaktować  

z Inspektorem Ochrony Danych: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 

Białystok, tel. 85 879 79 79, e-mail: bbi@um.bialystok.pl;  

4. Dane osobowe są zbierane w celu realizacji projektu finansowanego ze środków Ministra 

Zdrowia pod nazwą „Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością” na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. a i e oraz art. 9 ust. 2 lit. a i h RODO;  

5. Odbiorcami danych mogą być Ministerstwo Zdrowia oraz podmioty, którym zostaną 

powierzone zadania z zakresu realizacji Projektu; 

6. Pozyskane dane będą przechowywane przez okres 5 lat liczonych od zakończenia roku,  

w którym zakończył się Projekt;  

7. Przysługuje Pani/Panu: 

a) prawo do  dostępu do własnych danych, na zasadach określonych w art. 15 RODO; 
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b) prawo do sprostowania danych, na zasadach określonych w art. 16 RODO; 

c)  prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),  na zasadach określonych 

w art. 17 RODO; 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania, na zasadach określonych w art. 18 RODO; 

e) prawo do przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO; 

f) prawo do sprzeciwu, na zasadach określonych w art. 21 RODO; 

g) prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu, na zasadach określonych w art. 22 RODO. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym 

momencie, bez jej wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w Projekcie, z wyjątkiem danych.  

10. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest 

Prezes Urzędu Ochrony Danych;  

11. Dane nie będą zbierane/przetwarzane/przekazywane w sposób zautomatyzowany.  

 

  

 

 


