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Jasień, dnia 2 październik 2020 r.

Pan
Adam Szulc
Szulc – Efekt sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1
04 – 051 Warszawa
W odpowiedzi na wniosek przesłany drogą elektroniczną, Urząd Miejski w Jasieniu informuje:
Ad 1
Urząd Miejski w Jasieniu w ciągu ostatnich 6 miesięcy wydatkował kwotę w wysokości 4.343,38 zł na
zakup maseczek i przyłbic.
Ad 2
Użytkownikami maseczek i przyłbic zakupionych przez Urząd Miejski w Jasieniu są zarówno interesanci
jak i pracownicy Urzędu Miejskiego w Jasieniu, uczniowie i pracownicy szkół jak i mieszkańcy Gminy
Jasień..
Ad 3
Zakupione maseczki to produkt o cechach ochronnych, chroniących przed czynnikami biologicznymi,
posiadające dużą skuteczność filtracji bakteryjnej, oddychalności i biostatyczności.
Ad 4.
Urząd Miejski w Jasieniu zakupił przyłbice, które charakteryzują się komfortem noszenia, łatwa
dezynfekcja, szerszą ochroną, możliwością regulacji, oraz możliwością wielokrotnego użytku.
Ad 5
Aby zapobiec niepożądanym skutkom permanentnego stosowania maseczek u odbiorców szczególnie
wrażliwych Urząd Miejski w Jasieniu zakupił przyłbice.
Treść Wniosku oraz odpowiedź została opublikowana w BIP Jasień.
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KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie 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), ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pana danych osobowych jest Burmistrz Jasienia ( XX Lecia 20, 68-320
Jasień, telefon kontaktowy: 68 457 88 72).
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia sprawy związanej z udzieleniem odpowiedzi na
wniosek o udostępnienie informacji publicznej, sprawa zarejestrowana w Urzędzie Miejskim w Jasieniu
pod nr AO.1431.58.2020
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem
okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
6. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na
podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych, którzy na podstawie
zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych na podstawie przepisów prawa osoba, której dane
dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich sprostowania, a także ograniczenia przetwarzania,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.

Jasień, dnia 02.10.2020 r.

