KLAUZULA
INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA
PRZETWARZANIA
DANYCH
OSOBOWYCH NA PODSTAWIE OBOWIĄZKU PRAWNEGO CIĄŻĄCEGO NA
ADMINISTRATORZE
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA
Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Chotcza, Chotcza-Józefów 60, 27-312
Chotcza
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Z administratorem danych można się kontaktować poprzez adres email: ug@chotcza.pl lub
pisemnie na adres siedziby administratora.
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan kontaktować
poprzez email: rodo@chotcza.pl Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych.
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wykonywania zadań publicznych nałożonych przepisami
prawa na Wójta Gminy Chotcza. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest
konieczność wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynikających
z przepisów prawnych regulujących funkcjonowanie Gminy i jej organów, oraz innych przepisów
w szczególności ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne oraz Ogólnego Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r.
o ochronie danych osobowych („RODO”). W większości przypadków przetwarzanie danych
osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie jest obowiązkowe. W niektórych sprawach
podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów
ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie
gminnym oraz w innych regulacjach prawnych. W sytuacji dobrowolności podawania danych
osobowych osoby zostaną o tym fakcie poinformowane. Niepodanie lub podanie niepełnych danych
osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Dane będą przetwarzane przez okres 5 lat.
PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA
Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów
interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych, usunięcia po upływie wskazanych
okresów oraz prawo żądania ich sprostowania.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86
Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną i wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych.
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Miejscowość, data
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