KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH
Szanowni Państwo
Gmina Polska Cerekiew informuje, że zgodnie z art.13 ust.1 i 2 ogólnego Rozporządzenia o
Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanym dalej RODO) :
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych ( ADO) jest Wójt Gminy Polska
Cerekiew ul. Raciborska 4 , 47-260 Polska Cerekiew, tel. 77 4801460,
e-mail: ug@polskacerekiew.pl
2.Inspektorem Ochrony Danych Osobowych ( IODO) w Urzędzie Gminy w Polskiej
Cerekwi jest Konsorcjum prezentowane przez NETKONCEPT sp. z o.o. z siedzibą
przy ul. Partyzanckiej 5a, 45-801 Opole, tel. 77 545 30 60,
e-mail: iod@netkoncept.com
3.Pani /Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) realizacji zawartej przez Administratora umowy z osobą, której dane dotyczą na
podstawie art.6 ust.1 lit. b RODO,
b) wykonywania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z
realizowaniem zadań przez Gminę Polska Cerekiew na podstawie art.6 ust.1 lit. c
RODO,
c) wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z
realizowaniem zadań przez Gminę Polska Cerekiew na podstawie art.6 ust. 1 lit. e
RODO
d) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie
na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody na
podstawie art.6 ust.1 lit. a RODO
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej dane osobowe
mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych
osobowych. Odbiorcami danych mogą być:
a) podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie
odpowiednich przepisów prawa,
b) podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora,
na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych ( tzw.
podmioty przetwarzające).
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ( spoza
obszaru UE).

6.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
a) niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również
obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa,
7. Osobom, których dane są przetwarzane przez Administratora przysługuje:
a) prawo dostępu do treści danych osobowych,
b) prawo do sprostowania / poprawienia danych osobowych,
c) prawo do usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) prawo do przenoszenia danych osobowych,
f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie
których odbywa się przetwarzanie danych.
8. W przypadku , w których przetwarzania Pani/Pana danych odbywa się na podstawie
zgody ( art.6 ust.1 lit. a RODO) przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w
dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność
przetwarzania , którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna , że przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy RODO.
10. podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest:
a) warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Gminy w Polskiej Cerekwi . Podanie
danych wynika z przepisów prawa,
b) dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy w Urzędzie Gminy w
Polskiej Cerekwi.
11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji o profilowaniu.

Wójt Gminy
Piotr Kanzy

