Klauzula Informacyjna
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:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Mędrzechów, 33-221 Mędrzechów 434,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: agata.skowron@medrzechow.net,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu :
• przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art 6 ust 1
lit c;
• przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi – art 6 ust 1 lit e;
• przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji umowy – art 6 ust 1 lit b;
• w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej
udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa
5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3
celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa,
6) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych,
8) podanie Pani/Pana danych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z
przepisów prawa
9) prawo do przenoszenia danych, usunięcia danych i cofniecie zgody na przetwarzanie danych dotyczy tylko
tych danych które są przetwarzane na podstawie art 6 ust 1 lit a tzn przetwarzanych na podstawie zgody.
Cofnięcie zgody jednocześnie nie wpływa na legalność przetwarzania danych wynikających z obowiązujących
przepisów prawnych.

