KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
o przetwarzaniu danych osobowych w związku ze złożonym wnioskiem
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) – RODO /Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1 z późn.zm./ informuję, iż:
Tożsamość i dane kontaktowe
Administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Konopiska
z siedzibą 42-274 Konopiska, ul. Lipowa 5, tel. 034 328-20-57, e-mail:
sekretariat@konopiska.pl lub adres skrytki EPUAP : /09b06gcsrj/skrytka

Dane kontaktowe Inspektora
Ochrony Danych

Administrator – Wójt Gminy wyznaczył Inspektora ochrony danych /IOD/,
z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez :
• adres e-mail: iod@konopiska.pl lub
sekretariat@konopiska.pl
• pisemnie pod adresem ul. Lipowa 5, 42-274 Konopiska.
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 osobowe przetwarzane będą w celu realizacji złożonego
wniosku o udostępnienie informacji, na podstawie art. 6 ust.1 lit.c RODO rozporządzenie 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 (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119,
str. 1; zm.: Dz. U. UE. L. z 2018 r. Nr 127, str. 2) - przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
Następnie Pani/Pana dane będziemy przechowywać w celu wypełnienia
obowiązku archiwizacji dokumentów wynikających z ustawy z dnia 14 lipca
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. 2018 r. poz.
217, ze zm.)

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom
uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych może być Minister Cyfryzacji
w przypadku jeśli do przekazywania pism i innych dokumentów do Urzędu
Gminy Konopiska skorzystała Pani/Pan z formularzy zamieszczonych na ePUAP.
Ponadto w przypadku awarii systemów informatycznych wykorzystywanych
przez Urząd dostęp do Pani/Pana danych mogą mieć podmioty świadczące dla
Urzędu pomoc serwisową.

Okres przechowywania
danych

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do
realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w
zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, m.in.
okres przewidziany dla archiwizacji dokumentacji, zgodnie z rozporządzeniem
RM z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
działania archiwów zakładowych.

Pani/Pana prawa związane z
przetwarzaniem danych
osobowych

W odniesieniu do danych, które Pani/Pan przekazał do Urzędu w związku ze
złożonym wnioskiem, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne
mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO,
• usunięcia danych (nie dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest
niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa).

Informacja o zamiarze
przekazywania danych
osobowych do państwa
trzeciego lub orgfanizacji
międzynarodowej

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.

Informacja
o dowolności lub obowiązku
podania danych

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże brak ich wskazania
uniemożliwi przesłanie odpowiedzi na Pani/Pana wniosek.

Informacja o
zautomatyzowanym
podejmowaniu decyzji w tym
o profilowaniu

Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie
podlegało zautomatyzowanemu poodejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

