
KLAUZULA INFORMACYJNA  

 

 

Szanowni Państwo 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) Urząd 

Gminy Czernica informuje, że: 

 

1. Administratorem Państwa danych jest Wójt Gminy Czernica z siedzibą w Czernicy 

przy ul. Kolejowej 3, dane kontaktowe Administratora: adres e-mail: 

czernica@czernica.pl , tel. (71) 726 57 00 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, jest nim Małgorzata Jasłowska 

dane kontaktowe Inspektora: mail biurorady@czernica.pl , tel. 603 402 385  lub też 

listownie na adres Urzędu Gminy Czernica umieszczając dopisek „Inspektor Ochrony 

Danych”  

3. Zgodnie z przepisami prawa Administrator Danych przetwarzana Pani/Pana dane w 

związku z realizacją obowiązków gminy określonych w przepisach prawa i 

wynikających z postanowień ustaw. W związku z tym dane osobowe mogą być 

przetwarzane na różnych podstawach, wskazanych w art. 6 Rozporządzenia 2016/679. 

4. W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

lub art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia 2016/679  tj. w celu wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na Administratorze oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do 

wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub też w ramach 

sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi  odbiorcami Pani/Pana 

danych mogą być inne strony postępowania w tym pełnomocnicy i przedstawiciele 

stron (zgodnie z przepisami obowiązującego prawa),  podmiot przetwarzający dane w 

imieniu Administratora, inne organy i podmioty upoważnione z mocy prawa. Podanie 

danych które są przetwarzane na tej podstawie jest obowiązkiem ustawowym a brak 

ich podania uniemożliwi Administratorowi Danych rozpoznanie sprawy. 

5.  W przypadku gdy przetwarzanie będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b 

Rozporządzenia 2016/679, w celu wykonywania umowy odbiorcami Pani/Pana 

danych mogą być w przypadku obowiązku ciążącego na Administratorze Danych 

umieszczania na stronie podmiotowej BIP informacji zawierających Pani/Pana dane 

osobowe osoby które odwiedzają stronę BIP, podmiot przetwarzający dane w imieniu 

Administratora Danych, inne organy i podmioty upoważnione z mocy prawa. Podanie 

przez Pani/Pana danych jest dobrowolne, jednak niepodanie tych danych uniemożliwi 

zawarcia umowy oraz jest też warunkiem jej zawarcia. Niepodanie danych osobowych 

uniemożliwi także Pani/Panu wzięcie udziału w czynnościach jakie są podejmowane 

przez Administratora Danych przed zawarciem umowy. 

6. W przypadku gdy przetwarzanie będzie odbywać się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 

Rozporządzenia 2016/679 na podstawie zgody odbiorcami Pani/Pana danych będzie 

podmiot przetwarzający dane w imieniu Administratora Danych, inne organy i 

podmioty upoważnione z mocy prawa. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą w zależności od podstawy prawnej przetwarzania 

danych będą  przechowywane przez Administratora przez różne okresy czasu. W 

przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit c 

Rozporządzenia 2016/679 oraz art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia 2016/679 zgodnie z 

terminami wynikającymi z przepisów prawa. W przypadku przetwarzania danych 
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osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b Pani/Pana dane będą przechowywane 

przez okres niezbędny do realizacji umowy, a po tym czasie dla celów i przez czas 

oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia 

ewentualnych roszczeń. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679 do czasu realizacji celów lub odwołania 

zgody. 

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo 

do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do wniesienia 

sprzeciwu. Administrator Danych informuje że każde żądanie będzie rozstrzygane 

indywidualnie. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych- narusza 

przepisy Rozporządzenia 2016/679. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

podlegały profilowaniu.  

11. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

 


