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Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych 

 

 

Administrator danych: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Pszczewie, reprezentowany przez  

Wójta Gminy Pszczew, ul. Rynek 13, kod pocztowy 66-330, e-mail: ug@pszczew.pl,  tel. 95 749 23 10 

 

Inspektor ochrony danych: 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: 

dpo@pszczew.pl lub korespondencyjnie na adres: Urząd Gminy w Pszczewie, ul. Rynek 13, kod pocztowy 66-

330 Pszczew. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.  

 

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania: 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie w celu dopełnienia obowiązków określonych w 

przepisach prawa na podstawie: 

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) 

 

Okres przechowywania danych osobowych: 

Dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są 

przetwarzane. Dane osobowe można przechowywać przez okres dłuższy, o ile będą one przetwarzane wyłącznie 

do celów archiwalnych w interesie publicznym. 

 

Prawo dostępu do danych osobowych: 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz 

prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

 

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. 

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) 

Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa 

Telefon: 22 860 70 86 

 

Odbiorcy danych: 

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa np. ZUS, 

KRUS, policja, prokuratura, komornik sądowy, Powiatowy Urząd Pracy, Biuro Informacji Gospodarczej 

 

Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej: 

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

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie: 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

 

 

 

……………………………………………………… 

potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacją 
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