KLAUZULA INFORMACYJNA
dot. realizacji zadań publicznych z zakresu administracji przez Burmistrza Drezdenka
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia
2016r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO)
informujemy, iż:
1. Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych w ramach realizacji zadań
publicznych z zakresu administracji jest Burmistrz Drezdenka z siedzibą w Drezdenku
ul. Warszawska 1.
2. Kontakt z wyznaczonym przez Administratora Danych Osobowych – Inspektorem Ochrony
Danych, możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej ( adres: iod@drezdenko.pl ) lub
telefonicznie 95 7622960.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań publicznych zgodnie z art. 6
ust. 1 lit. c RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze) i art. 6 ust. 1 lit. e RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do
wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy
publicznej powierzonej administratorowi) z zakresu administracji samorządowej lub administracji
rządowej nałożonych ustawą.
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny na załatwienie sprawy będącej
następstwem prowadzonego postępowania administracyjnego, udzielenia informacji na wniosek,
rozpatrzenia wniosku lub skargi.
5. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane zgodnie z odrębnymi przepisami służbom,
organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym
interes prawny w otrzymaniu danych.
6. Zebrane od Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów administracji poza Unią
Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym. Jednakże, sytuacja taka może się zdarzyć.
Jeśli będziemy musieli przenieść Państwa dane osobowe do innych podmiotów poza UE/EOG,
dopilnujemy, aby istniały specjalne zabezpieczenia w postaci klauzul modelowych i zapewnimy,
że odpowiedni poziom ochrony danych jest stosowany w celu ochrony danych.
7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo iż
przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO lub inne przepisy
określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.
9. Obowiązek podania danych osobowych (w szczególności: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania
lub/i zameldowania) wynika z ustaw szczegółowych w zależności od rodzaju prowadzonego
postępowania administracyjnego, rozpatrywanego wniosku lub skargi pod rygorem braku ich
rozpatrzenia.
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