
TOŻSAMOŚĆ

ADMINISTRATORA

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w Urzędzie Gminy Siemkowice jest Wójt Gminy Siemkowice

z siedzibą pl. Wolności 1, 98-354 Siemkowice 

DANE KONTAKTOWE

ADMINISTRATORA

1. Z administratorem - Wójtem Gminy Siemkowice można się skontaktować:

    a) pod adres email ug.siemkowice@post.pl

    b) pisemnie na adres siedziby administratora

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

1. Wójt Gminy Siemkowice wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email: 

inspektor@myiod.pl  lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 

korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA

1. Wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze

2. Realizacji umów zawartych z kontrahentami; 

3. W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu 

określonym w treści zgody. 

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

ODBIORCY DANYCH

1. Organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i 

w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

2. Inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Gminy Siemkowice przetwarzają dane osobowe dla 

których Administratorem jest Wójt Gminy Siemkowice

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie 

wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi 

sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU 

PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis 

prawa lub zawarta między stronami umowa. 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU 

NADZORCZEGO

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana 

danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 

                                                                                    ……………………………………………..

                                                                                   Administrator Danych Osobowych

                                                                                    data / podpis

KLAUZULA INFORMACYJNA
o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Gminy w Siemkowicach

Zgodnie z art. 13 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  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)  

informujemy o przetwarzaniu Państwa danych osobowych w UG Siemkowice oraz przysługujących Państwu prawach z tym związanych:


