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RMAC YJNA D OTY CZACA PRZE TWARZANIA

DANYCH OSOBOWYCH
Realizuj4c obowi4zek informacyjny wynikaj4cy z Rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 20161679 z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zniqzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46ME (og6lne rozporz4dzenie o ochronie danych ,,RODO"), uprzejmie
informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysluguj4cych
w zwi4zku ztymPanilPanu prawach.
Zasady orazprawa wynikaj4ce z pov,rylszego aktu prawnego zacznq by6 stosowane od 25 maja 2018

roku.
Administratorem PanilPana przetwarzanych danych osobowych jest Urz4d Gminy
w Trzcianie,Trzciana302132-133Trzciana, reprezentowany przez W6jta Gminy.
U. W prrypadku pytari i w4tpliwoSci dotycz4cych sposobu oraz zakresu przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych w zakresie zadafi realizowanych przez Urz4d Gminy w Trzcianie,
jak r6wnie2 prrysluguj4cych Pani/Panu praw, posiada Pani/Pan moZliwoS6 skontaktowania
sig z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Urzgdu Gminy w Trzcianie za pomoc4 adresu
dw.rodo@gmail.com lub listownie poprzez wyslanie listu na podany powyzej adres
Administratora, umieszczaj4c dopisek .,Do Inspehora Ochrony Danych Osobowych" .

I.

IIII. Administrator

IV.

danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie:
obowi4zuj4cych przepis6w prawa;
zawartych um6w;
udzielonej zgody.
Pani/Pana dane osobowe s4 przetwarzane przez Administratora w celu/celach:
a. wypelniania obowi4zk6w prawnych ciey24cych naUrzgdzie Gminy w Trzcianie (art. 6

a.
b.
c.

ust.

b.
c.

llit.cRODO);

w interesie publicznym lub w ramach
publicznej
powierzonej
Administratorowi (art. 6 ust. I lit. e
sprawowania w\adzy
RODO);
wvkonywania um6w zawarfrch z kontrahentami Gminv Trzciana @rL 6 ust. 1 lit. b
wykonywania zadafi realizowanych

nbpoi;

d. w pozostalych przypadkach,
V.

Pani/Pana dane osobowe przefr,rarzane s4 wyl4cznie
na podstawie zgody udzielonej wczedniej, w celu i zakresie okre6lonym w jej treSci
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych
o kt6rych mowa w pkt IV mog4 by6:

a.

w

konsekwencji

VII.

przetwarzania

w

celach

organy wladzy publicznej oraz podmioty wykonuj4ce zadania publiczne lub dzialaj4ce

na zlecenie organ6w wladzy publicznej,

VI.

ich

w

zakresie

i

celach, kt6re wynikaj4

z przepis6w powszechnie obowi4zuj4cego prawa;
b. inne podmioty, kt6re na podstawie stosownych um6w podpisanych z Gmin4 Trzciana
przetwarzaj4 dane osobowe dla kt6rych Administratorem jest Urz4d Gminy
w Trzcianie, reprezentowany przez W6jta Gminy.
Okres przechowywania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych jest uzaleZniony
od okresu niezbgdnego do realizacji cel6w zawafich w pkt IV. Dane te mog4 by6 jednak
przechowywane dhtzej, o ile wymagaj4 tego przepisy powszechnie obowi4zuj4cego prawa.
W prrypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. I

lit. a

RODO), ma Pani/Pan prawo

w

dowolnym momencie cofit46 zgodg dotycz4cq

przetwarzanych danych osobowych bez wplywu na zgodno6l z przepisami prawa uprzednio
dokonanego przetwarzania, kt6rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnigciem.
Nie dotyczy to sytuacji, w kt6rych dane osobowe Pani/Pana podlegaj4 archiwizacji zgodnie
z pr zepi sami prawa w i424cy mi Administratora.

VI[. Na mocy przepis6w prawa przysluguj4

Pani/Panu nastgpuj4ce uprawnienia,

w

zwi4zku

z przetwarzaniem danych osobowych :
a. prawo do 24dania dostgpu do danych osobowych, jak r6wnieZ prawo, by uzyskad ich
kopig;
b. prawo do Z1dania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, dotyczy to sy.tuacji,
gdy sA one nieprawidlowe lub niekompletne;

c.

prawo do Z4dania usunigcia danych osobowych, jest to tzw. prawo do bycia
zapomni any m, w przy pad ku gdy:
- dane nie s4 ju2 niezbgdne do cel6w, dla kt6rych byty zebrane lub w inny spos6b
przewvafzane,

- wniesiony zostal sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, przez osobg,
kt6rej dane dotyczyly,
- wycofana zostala zgoda na przetwarzanie danych osobowych, przez osobg, kt6rej
dane dotycz4, a stanowi ona podstawg przetwarzania danych oraz nie ma innej
podstawy prawnej przetw arzania danych,
- dane osobowe s4przetwarzane niezgodnie zprzepisami prawa,
- przepis prawa naklada obowi4zek, usunigcia danych osobowych;

d. prawo do

Z4dania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, dotyczy
to przypadk6w, gdy:
- kwestionowana jest prawidlowo66 danych osobowych, przez osobg, kt6rej dane
dotycz4,

-

wystgpuje niezgodno66 ? przepisami prawa przetwarzania danych osobowych,
dane dotycz4, sprzeciwia sig ich usunigciu, zqdaj4c w zamian

a osoba, kt6rej
ograniczenia,

dane nie s4 juL potrzebne Administratorowi, jednak osoba, kt6rej dane dotycz4
potrzebuje ich do ustalenia obrony lub dochodzeniaroszczeit;
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy l4cznie zostanq

-

e.

spelnione nastgpuj4ce przeslanki

:

-

IX.
X.

zaistniej4 prryczyny zwi4zane ze szczeg6ln4 sytuacj4 po Pani/Pana stronie,
w prrypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie
publicznym lub w ramach sprawowaniawladzy publicznej przez Administratora,
- przetwarzanie jest niezbgdne do cel6w, kt6re wynikaj1 z prawnie uzasadnionych
interes6w realizowanych przez Administratora lub przez strong trzeci4, z wyj4tkiem
przypadk6w, gdy nadrzgdny charakter wobec tych interes6w maj4 interesy
lub podstawowe prawa i wolnoSci osoby, kt6rej dane dotycz4, wymagaj4ce ochrony
danych osobowych, w szczeg6lnoSci, gdy osoba, kt6rej dane dotycz4jest dzieckiem;
f. prawo do przenoszenia danych, gdy lqcznte zostan4 spelnione nastgpuj4ce przeslanki:
- podstaw4 przetwarzania danych osobowych jest umowa zawarta z osob4, kt6rej dane
doty cz4 lub zgoda wyr aiona przez t4 osobg,
- przetwarzanie danych odbywa sig w spos6b zautomatyzowany.
Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego wlaSciwego w sprawach
ochrony danych osobowych, w przypadku powzigcia informacji o niezgodnym z prawem ich
przetwarzaniu. Z dniem 25.05.2018 r. organem nadzorcrym wlaSciwym w sprawach ochrony
danych osobowych bgdzie Prezes Urzgdu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie przez Pani{Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny,
gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa sig na podstawie zgody osoby, kt6rej dane
dotycz4.

K.
XII.

W sytuacji, gdy przeslankg przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta
migdzy stronami umowa, podanie przezPani4lPana danych osobowych jest obowi4zkowe.
Przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych mole by6 procesem
zautomatyzowanym, a dane nie podlegaj4 profilowaniu.

