Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.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
(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ), informuję że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Malanów z siedzibą w Malanowie,
ul. Turecka 16 , 62-709 Malanów.
2. Inspektorem ochrony danych w Gminie Malanów jest Pani Monika Pakuła (Urząd Gminy
w Malanowie, ul. Turecka 16, e-mail: iod@malanow.pl).
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie
Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) w celu realizacji zadań Gminy Malanów
określonych przepisami prawa.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy, podmioty, instytucje,
organy administracji publicznej opiniujące i uzgadniające wg właściwości na podstawie odrębnych
przepisów prawa oraz podmioty na podstawie umów powierzenia danych.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres czasu zgodny z instrukcją kancelaryjną1
oraz w oparciu o obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych.
8. Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu rozpatrzenia
spraw w Urzędzie Gminy.
11.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest
Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie
pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.

12. Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich
profilowania.

1

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów
akt oraz w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz.U. nr 14,
poz.67 ze zm.)

