
KLAUZULA INFORMACYJNA URZĘDU GMINY DĄBRÓWKA 

 

W związku z realizacją wymogów 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 osobowych 

„RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz  

o przysługujących Pani/Panu od dnia 25 maja 2018 r. prawach z tym związanych. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, przetwarzanych w Urzędzie Gminy 

Dąbrówka jest Wójt Gminy Dąbrówka z siedzibą przy ul. T. Kościuszki 14, 05-252 

Dąbrówka. 

2. W Urzędzie Gminy Dąbrówka wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z 

którym może Pani/Pan skontaktować się za pomocą adresu e-mail: 

iod@dabrowka.net.pl, jeśli miałaby/miałby Pani/Pan pytania dotyczące sposobu  

i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie.  

3. Wójt Gminy Dąbrówka przetwarza Pani/Pana dane osobowe w ściśle określonym, 

minimalnym zakresie na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych 

umów oraz na podstawie udzielonej zgody.  

4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu: 

-  wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z szeregu ustaw 

kompetencyjnych, 

-  realizacji umów,  

-  określonym w treści zgody wyrażonej przez Panią/Pana.  

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane/powierzone odbiorcom, takim jak: 

-  organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne w 

zakresie i celach wynikających z przepisów obowiązującego prawa, 

-  podmioty, z którymi zawarto stosowne umowy powierzenia danych 

osobowych (np. podmioty sektora teleinformatycznego). 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

celu dla jakiego zostały zebrane, a po tym czasie przez okres określony w ustawach 

kompetencyjnych oraz jednolitym rzeczowym wykazie akt instrukcji kancelaryjnej. 

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu 

następujące uprawnienia: 

-  prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania 

kopii tych danych, 

-  prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, 

-  prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych /prawo do bycia 

zapomnianym/, 

-  prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 

-  prawo do przeniesienia swoich danych osobowych, 

-  prawo wniesienia sprzeciwu wobec  przetwarzania swoich danych osobowych, 
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-  prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 

przetwarzania (jeżeli przetwarzanie przez Urząd Pani/Pana danych osobowych 

odbywa się na podstawie zgody). 

9. Jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO, ma 

Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach 

ochrony danych osobowych (Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody 

osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma 

charakter dobrowolny. 

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy 

przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta 

między stronami umowa. 

12. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie 

będą profilowane. 

 

 

   

 

 

 

 


