Informacja
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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 zwanego dalej „ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych
osobowych” informujemy, że:
Administratorem danych jest Wójt Gminy Poświętne, ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne,
tel. 447564034, email: poswietne@poswietne.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z wykonywaniem przez administratora
zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowaniu władzy publicznej powierzonej
administratorowi oraz regulacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Marzena Stolarska, Urząd Gminy Poświętne,
ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne, adres e-mail iod@poswietne.pl;
Dane mogą być udostępniane przez Administratora danych podmiotom publicznym z państw
UE i państw trzecich do realizacji celów wynikających z przepisów prawa i na podstawie umów
międzynarodowych oraz innym podmiotom, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe
w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych;
Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c oraz e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze oraz do wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub
w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisów prawa powszechnie
obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej oraz art. 6 ust. 1 pkt. c oraz e Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
Państwa dane osobowe będą przechowywane w Urzędzie Gminy Poświętne z siedzibą w
Poświętne, ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne do chwili realizacji zadania, do którego dane
osobowe zostały zebrane, a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez cały czas
wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach (Dz. Z 2018 r. poz. 217 ze zm.);
ma Pan/Pani:
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;
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych” dane są podawane przez osoby, których
dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usług publicznych
realizowanych w oparciu o przepisy prawa.
W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art.
6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.
Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach www Urzędu Gminy Poświętne zostały
Określone w naszej Polityce Prywatności:
https://bip.poswietne.pl/index.php?option=com_attachments&task=download&id=6336.

