
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

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w związku ze składanymi podaniami o różnej treści i formie, a także w ramach wszczynanych z 

urzędu postępowań administracyjnych w celu realizacjiprzez Gminę jej zadań, a podstawą prawną ich przetwarzania bez Pana/Pani odrębnej 

zgody jest art. 6 ust 1 pkt c) RODO, co oznacza, że przetwarzanie Pana/Pani danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, 

ciążącego na Administratorze danych w stosunku do danych do których żądania na podstawie prawa uprawniony jest Administrator danych w 

procesie właściwej realizacji złożonego podania lub postępowania administracyjnego

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie w jakim stanowi o tym prawo, a w pozostałym zakresie 

(innych danych) nie wynikającym wprost z przepisów prawa, podanie danych w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy, w formie 

wyraźnego działania potwierdzającego (np. podanie ich na wniosku, na dokumencie papierowym

lub elektronicznym w systemie EPUAP - EBOI, słownie podczas rozmowy telefonicznej, w e-mailu) przyzwalającego na przetwarzanie tych 

danych przez Administratora danych jest również definiowane jako wyrażona przez Pana/Panią „zgoda” na ich przetwarzanie w rozumieniu 

rozporządzenia „RODO” i nie wymaga dodatkowego oświadczenia. Niepodanie danych wymaganych przez przepisy prawa może skutkować 

pozostawieniem podania bez rozpatrzenia

ODBIORCY DANYCH
odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa

oraz podmioty realizujące zadania publiczne na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do załatwienia określonej sprawy, a wskazany przez odrębne przepisy 

prawa odnoszące się do archiwizacji  dokumentów w organach administracji publicznej

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu 

wobec przetwarzanych danych, oraz jeżeli jest to technicznie możliwe do przeniesienia danych. Prawo do usunięcia, swoich danych 

przysługuje Panu/Pani w sytuacji, gdy wcześniej wyrażona zgoda na przetwarzanie danych zostanie przez Pana/Panią cofnięta, a przepisy 

ustawy szczególnej zezwalają na ich trwałe usunięcie.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody - posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU 

NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie 

członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

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

                                                                                   Administrator Danych Osobowych

                                                                                    data / podpis

KLAUZULA INFORMACYJNA
o przetwarzaniu danych osób składających podania/wnioski w Urzędzie Gminy w Siemkowice

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:


