KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY W
JEZIORZANACH
W trosce o ochronę danych osobowych przedstawiamy następujące informacje, dotyczące przetwarzania
danych osobowych w Urzędzie Gminy w Jeziorzanach:
Kto jest Administratorem Państwa Danych Osobowych ?

I.

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest
Wójt Gminy Jeziorzany. Mogą się Państwo z nim skontaktować w następujący sposób:




II.

listownie na adres siedziby administratora: ul. Rynek 22, 21-146 Jeziorzany,
poprzez formularz kontaktu na stronie: http://www.jeziorzany.eu/?c=mdKontakt-cmDodaj-28
e-mailem: gmina.jeziorzany@jeziorzany.eu
telefonicznie : +48 (81) 85 78 001.

Z kim się należy kontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych ?

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, jak również w
przypadku pytań lub wątpliwości, mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą:


III.

adresu e-mail: iod@pcat.pl,
lub pisemnie na adres siedziby administratora ul. Rynek 22, 21-146 Jeziorzany,

Na jakiej podstawie i w jakim celu możemy przetwarzać Państwa dane osobowe ?

Pastwa dane osobowe będziemy przetwarzać:





kiedy będą niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
kiedy będą niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze –
znajdującego oparcie w przepisach prawa powszechnie obowiązującego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
kiedy będą niezbędne do wykonania zadnia realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej powierzonej Wójtowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
w przypadku zaś gdy przetwarzanie nie znajduje oparcia w przepisach prawa powszechnie
obowiązującego, podstawą przetwarzania może być udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a
RODO).

Państwa dane będziemy przetwarzać w celu:





IV.

wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym należącym do zadań własnych gminy lub
do zadań, które zostały gminie zlecone lub powierzone do wykonania,
wykonania zadania w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Wójtowi,
prowadzenia postępowania w należących do właściwości Wójta sprawach indywidualnych,
wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Wójcie,
wykonywania umowy, których mogą Państwo być stroną lub na podstawie których będą mogły być
podejmowane działania na Państwa żądanie.

Komu możemy przekazywać Twoje dane osobowe ?
Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania
przepisami prawa, w tym organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub
działającym na zlecenie tych organów.
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Ponadto Państwa dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom, z którymi Urząd Gminy w Jeziorzanach
zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich
przetwarzaniu.
V.

Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe ?

Państwa dane osobowe będziemy przechowywać przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt
III, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa w oparciu o
Instrukcję Kancelaryjną Urzędu. Po zakończeniu realizacji celów, w których pozyskaliśmy Państwa dane
osobowe możemy je dalej przechowywać w celach :





dochodzenia ewentualnych roszczeń,
wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i
rachunkowych,
zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
statystycznych i archiwizacyjnych.

Dla danych przetwarzanych na podstawie zgody – przez okres realizacji świadczenia dla którego zgoda ostałą
udzielona lub do wycofania tej zgody.
VI.

Czy podanie danych jest obowiązkiem ?

W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podanie jest
obowiązkowe.
W sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi zawarta między stronami umowa,
podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, zaś odmowa będzie skutkowała brakiem
możliwości zawarcia umowy.
W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji
celów, o których mowa powyżej. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych zostaną Państwo o
tym poinformowani. Jeśli nie podadzą Państwo danych lub podadzą dane niepełnie nie będziemy mogli
zrealizować Państwa żądania, a Państwa wniosek może zostać nie rozpoznany.
VII.

Jakie uprawnienia przysługują Państwu wobec Urzędu Gminy w Jeziorzanch ?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:


prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;



prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;



prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu
wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy
publicznej;



prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Dodatkowo przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa
szczególną sytuacją wobec danych przetwarzanych w celu wykonania zadnia realizowanego w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Wójtowi.
Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
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