KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE OBOWIĄZKU
PRAWNEGO CIĄŻĄCEGO NA ADMINISTRATORZE
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
TOŻSAMOŚĆ
ADMINISTRATORA I
DANE KONTAKTOWE

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych
w Urzędzie Gminy Włodawa jest Wójt Gminy Włodawa z siedzibą przy
Al. Jana Pawła II 22, 22-200 Włodawa.

DANE KONTAKTOWE
INSPEKTORA
OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się
skontaktować poprzez adres email: rodo@gmina-wlodawa.nazwa.pl lub
pisemnie na adres siedziby Administratora. Z Inspektorem Ochrony
Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych.

CELE
PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia
obowiązków prawnych ciążących na Gminie Włodawa (art. 6 ust. 1 lit. c
RODO), realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Włodawa (art.
6 ust. 1 lit. b RODO), w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe
przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody
w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

PODSTAWA PRAWNA Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są przepisy
prawa, zawarte umowy lub udzielona przez Panią/Pana zgoda.
ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy
publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na
zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają
z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, oraz inne podmioty,
które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Włodawa
przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Wójt
Gminy Włodawa.

OKRES
PRZECHOWYWANIA
DANYCH

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

PRAWA PODMIOTÓW Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych
DANYCH
osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
PRAWO WNIESIENIA
SKARGI DO ORGANU
NADZORCZEGO

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem,
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy unijnego
rozporządzenia RODO.

INFORMACJA O
DOWOLNOŚCI LUB
OBOWIĄZKU

Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem
jest obligatoryjne, w pozostałym zakresie dobrowolne lecz może
skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia złożonego wniosku.

PODANIA DANYCH
PRZEKAZANIE
Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych
DANYCH
odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym.
OSOBOWYCH DO
PAŃSTWA TRZECIEGO
LUB ORGANIZACJI
MIĘDZYNARODOWEJ
INFORMACJE O
Administrator
nie
podejmuje
czynności
związanych
ze
ZAUTOMATYZOWANY zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych,
M PODEJMOWANIU
w tym o profilowaniu.
DECYZJI W TYM O
PROFILOWANIU

