INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Niniejsza informacja ma charakter ogólny. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych
osobowych oraz przysługujących Państwu w związku z tym praw, stanowiąca realizację obowiązku
informacyjnego administratora, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia zwanego dalej
RODO1, zostanie Państwu przekazana każdorazowo w związku z załatwieniem konkretnej sprawy.
1. Informacje dotyczące administratora danych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie, 39-110
Wielopole Skrzyńskie 200;
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Teresą Curzytek Urzędu Gminy Wielopole
Skrzyńskie jest możliwy za pomocą adresu e-mail: iod@post.pl, nr tel. 600808605;
2. Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne
Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji usług świadczonych przez Urząd Gminy Wielopole
Skrzyńskie na podstawie przepisów prawa, a w szczególnych przypadkach - na podstawie Państwa
zgody albo w związku z wykonywaniem umowy, której Pani/Pan jest stroną.
3. Okres przechowywania danych
Dane osobowe Państwa będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa,
w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach2 oraz
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych3.
4. Komu przekazujemy Pani/Pana dane?
Państwa dane przekazywane będą osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
5. Przysługujące Pani/Panu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych
Macie Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich
sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także –
w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania Waszych danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
6. Obowiązek podania danych
Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez Urząd Gminy
Wielopole Skrzyńskie, natomiast konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia
przez Urząd Gminy Wielopole Skrzyńskie usługi, o którą się Państwo zwracacie.
7. Przetwarzanie danych
Dane osobowe Państwa mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania w zależności od potrzeby załatwiania sprawy.

1

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 (ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych).
2 (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.).
3 Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67.

