Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator Danych Osobowych

I.

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

Inspektor Ochrony Danych

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.

Cel i podstawy prawne przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w
interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit.
e). Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w celu weryfikacji Państwa zapytania, uzyskania
dodatkowych informacji lub wyjaśnień oraz udzielenia informacji, o które Państwo występują na
pośrednictwem formularza kontaktowego.
IV.

Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty, z którymi administrator zawarł umowę na
świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich
przetwarzaniu w tym firmie ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o.

V.

Okres przechowywania

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane
osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z
przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r.
poz. 217 ze zm.).

Strona 1 z 2

DOKUMENT OPRACOWANY
PRZY WSPÓŁPRACY:

Obowiązek podania danych

VI.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla przeprowadzenia procesu weryfikacji
Państwa wniosku, uzyskania dodatkowych informacji lub wyjaśnień oraz udzielenia informacji o które
Państwo występują na pośrednictwem formularza kontaktowego.
Prawa osób, których dane dotyczą

VII.

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).

VIII.

Polityka prywatności

Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW Urzędu Gminy w Jeziorzanach zostały
określone w naszej Polityce Prywatności Wykorzystywania Plików Cookies.
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