
I. DANE IDENTYFIKACYJNE

II. OŚWIADCZENIE O ILOŚCI I MIEJSCU PRZECHOWYWANIA CHRYZANTEM CIĘTYCH I W DONICZKACH

Kopia rachunku/faktury potwierdzającej zakup chryzantem - wystawionego pomiędzy dniem 23 a 31 października 2020 roku.

Wniosek producenta/sprzedawcy o zakup chryzantem doniczkowych i ciętych przez Gminę Mosina

III.Załącznik

.......................
(data i podpis)

W związku z treścią art. 13 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str.2), dalej: „Rozporządzenie RODO”, 

Urząd Miejski w Mosinie  informuje, że:

1. administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Mosinie, Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina ;

2. z administratorem danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się poprzez adres e-mail:  lub pisemnie na adres korespondencyjny iod@mosina.pl

Urzędu Miejskiego w Mosinie, Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina

3. administrator danych osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: iod@mosina.pl, lub pisemnie na adres korespondencyjny 

administratora danych, wskazany w pkt 2

4. zebrane Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych osobowych na podstawie: art.6ust.1lit.c Rozporządzenia RODO, 

dy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (dane obowiązkowe);

5. zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania 

w drodze zawartej umowy.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,

 w przypadkach określonych w Rozporządzeniu RODO;

7. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia 

skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 
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