KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwanego dalej RODO) (Dz.
U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) Wójt Gminy Kluki informuje, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Kluki reprezentowana przez Wójta Gminy Kluki z siedzibą
w Klukach (97-415), Kluki 88. Z Administratorem można się kontaktować listownie na adres: 97- 415 Kluki, Kluki 88
przez adres e-mailowy: sekretariat@kluki.pl oraz telefonicznie pod numerem: (44) 631 – 50 - 02.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pan/Pani kontaktować pod numerem telefonu:
512-446-619 lub pod adresem e-mail: iod@kluki.pl .
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z realizacją zadania
polegającego na odbiorze, transporcie i unieszkodliwieniu odpadów azbestowych z nieruchomości położonych
na terenie gminy Kluki, a następnie dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów, wynikającego z ustawy
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.).
4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w imieniu
Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, operator pocztowy, strony
postępowania.
5. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
6. Pana/Pani dane osobowe zawarte we wniosku będą wieczyście, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami
prawa, w tym przepisami kancelaryjno-archiwalnymi. Początkowo będą one przechowywane w Archiwum Zakładowym,
a po upływie 25 lat zostaną przekazane do Archiwum Państwowego.
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od Administratora:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (zgodnie z zapisami art. 15 RODO),
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych (zgodnie z art. 16 RODO),
c) usunięcia danych osobowych (zgodnie z art. 17 RODO),
d) ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO),
e) przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 RODO),
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z art. 21 RODO).
8. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne (to Państwo decydujecie jakie dane chcecie podać), jednak
niezbędne do rozpatrzenia wniosku. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora uniemożliwi
realizację ww. celu przetwarzania tj. wydanie stosownej decyzji.
10. Pana/Pani dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
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(podpis )

