Załącznik nr 2 do Zasad Organizacji i Udziału w Kampanii Promocyjnej
„Kupuj Lokalnie w Dzierżoniowie”
Klauzula informacyjna w przypadku pozyskiwania danych osobowych
w sposób inny, niż od osoby, której dane dotyczą - art. 14 RODO
(dotyczy przedsiębiorcy, który został zgłoszony do kampanii przez inną
osobę).
Administrator Danych

Gmina Miejska Dzierżonów reprezentowana przez Burmistrza
Dzierżoniowa ul. Rynek 1, 58-200 Dzierżonów tel. 74 645 0800.

Inspektor Ochrony
Danych

Kontakt: Urząd Miasta w Dzierżoniowie, ul. Rynek 1, pok. 22
tel. 74 645 0808, e-mail: inspektorodo@um.dzierzoniow.pl

Cele przetwarzania
danych

Będziemy przetwarzać Twoje dane w celu:
 identyfikacji przedsiębiorcy,
 prowadzenia ewidencji zgłoszeń do Kampanii Promocyjnej pod
nazwą „Kupuj lokalnie w Dzierżoniowie",
 organizacji Kampanii Promocyjnej pod nazwą „Kupuj lokalnie w
Dzierżoniowie",
 promocji przedsiębiorcy poprzez witrynę informacyjną na
Facebooku @InvestInDzierzoniow oraz stronie internetowej
https://investin.dzierzoniow.pl

Podstawa prawna
przetwarzania Twoich
danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane na podstawie:
 art. 6 ust.1 lit. e) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do
wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym
 zasad Organizacji i udziału w Kampanii Promocyjnej pod nazwą
"Kupuj lokalnie w Dzierżoniowie".

Kategorie pozyskanych
danych

Przetwarzamy następujące dane osobowe:
 imię i nazwisko,
 nazwa firmy
 adres firmy,
 numer telefonu,
 asortyment,
 adres strony internetowej www,
 link do Facebooka.

Okres przechowywania

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z JRWA.
Dane osobowe udostępnione na witrynie informacyjnej Facebook
@InvestInDzierzoniow, na stronie https://investin.dzierzoniow.pl
będą udostępnione przez okres tożsamy lub do czasu wniesienia
sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.

Odbiorcy Twoich
danych

Twoje dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska, nazwy firmy, adresu
firmy, numeru telefonu, asortymentu, adresu strony internetowej www,
linku do Facebooka zostaną udostępnione na witrynie informacyjnej
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Facebook @InvestInDzierzoniow oraz na stronie
https://investin.dzierzoniow.pl do czasu skorzystania przez osobę, której
dane dotyczą prawa do wniesienia sprzeciwu.
Twoje dane mogą zostać udostępnione organom władzy publicznej oraz
podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie
organów władzy publicznej lub innym uprawnionym podmiotom,
w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa.
Twoje prawa związane
z przetwarzaniem
danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych
osobowych:
 prawo dostępu do swoich danych osobowych,
 prawo do żądania sprostowania danych osobowych,
 prawo ograniczenia przetwarzania,
 prawo do wniesienia sprzeciwu.

Prawo wniesienia
skargi

W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Twoich danych
osobowych, masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

Źródło pochodzenia
danych

Twoje dane pochodzą od osoby zgłaszającej przedsiębiorcę do udziału
w kampanii „Kupuj lokalnie w Dzierżoniowie”
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