KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
1. Administratorem danych osobowych w Urzędzie Gminy Jastrzębia jest Wójt Gminy Jastrzębia, adres:
Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia, telefon: 48 384 05 05.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę
przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem e-mail: rodo@jastrzebia.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu dopełnienia obowiązków określonych w przepisach prawa.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia oraz:
- obowiązek prawny wynikający z art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo
o zgromadzeniach (Dz.U. z 2019r. poz. 631),
- obowiązek prawny wynikający z KPA (Dz.U. z 2021r. poz. 735),
- obowiązek prawny wynikający z art. 5-6 ustawy z z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020r. poz. 164), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia
18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych – obowiązek zarchiwizowania
sprawy
5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty uprawnione do pozyskania danych osobowych.
6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z
naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani
decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym
stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania
danych osobowych będzie uniemożliwienie Administratorowi wykonania nałożonego ustawami obowiązku
określonego w pkt. 3

