
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. 2018 r., poz. 1000) informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest:

Urząd Gminy Świerczów
ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów
NIP: 7521131033

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pan Wojciech Olender, z którym kontakt możliwy jest pod numerem
tel.: 887 818 800 lub poprzez e-mail: biuro@centrumcyfryzacji.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przez administratora zadań publicznych, wynikających
wprost  z  przepisu  prawa.  Kwestie  wykonywania  przez  Urząd Gminy  Świerczów ustawowych  zadań publicznych
określone  zostały min.  w ustawie z  dnia  8  marca  1990 r.  o  samorządzie  gminnym  oraz w innych  regulacjach -
podstawa prawna  art. 6 ust. 1 lit. c oraz e  ogólnego rozporządzenia RODO.

4. Odbiorcami  danych  osobowych  będą  wyłącznie  podmioty  przetwarzające  uprawnione  do  uzyskania  danych
osobowych  na  podstawie  przepisów  prawa  oraz  zaufane  podmioty  (przetwarzające  dane)  współpracujące
z administratorem w zakresie niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania.

5. Dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państwa  trzeciego/organizacji  międzynarodowej  poza  obszar  działania
RODO.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po
tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa
się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszystkie wymienione prawa wymagają pisemnej formy. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. 

9. Podanie  przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji zadań wynikających
z powszechnie  obowiązujących  przepisów  prawa.  W  przypadku   nie  podania  przez  Panią/Pana  swoich  danych
osobowych,  administrator  nie  będzie  mógł  zrealizować  celu  zadania  ustawowego,  co  może  skutkować
konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

10.Przekazane  przez  Panią/Pana  dane  nie  będą  przetwarzane  w sposób zautomatyzowany  w tym również  w formie
profilowania.

11.Informacje szczegółowe o podstawach gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności
ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych mogą uzyskać Państwo w siedzibie Administratora
danych osobowych.
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