KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 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), dalej RODO, informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Sośnicowic, z siedzibą: Rynek
19, 44-153 Sośnicowice.
2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pani/Pan kontaktowad się z
Inspektorem Ochrony Danych, którym jest Adam Adamczyk, za pośrednictwem poczty
elektronicznej: iod@sosnicowice.pl lub pisząc na adres Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach.
3. Pani/Pana dane osobowe mogą byd przetwarzane:
 w związku z wypełnieniem obowiązków prawnych w celu realizacji zadao własnych i
zleconych lub jest niezbędne do wykonania zadania w interesie publicznym albo w
ramach sprawowania władzy publicznej,
 w związku z realizacją umowy, której jest Pani/Pan stroną lub na Pani/Pana wniosek w
celu podjęcia działao przed zawarciem umowy,
 w związku z wyrażoną uprzednio przez Panią/Pana zgodą, której treśd określa zakres oraz
cel przetwarzania danych osobowych.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione przepisami
prawa oraz podmioty, które zapewniają nam wsparcie w wypełnianiu naszych uprawnieo i
obowiązków poprzez obsługę techniczną, świadczenie usług na podstawie stosownych umów.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane oraz przechowywane przez Administratora
danych jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane zgodnie z
obowiązującym przepisami prawa. W celach archiwalnych dane osobowe będą przetwarzane
w Urzędzie Miejskim w Sośnicowicach zgodnie z przyjętym jednolitym rzeczowym wykazem
akt utworzonym na podstawie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana
osoby, ich kopiowania, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia
danych.
7. Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie.
Powyższe nie wpływa na zgodnośd z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
8. W przypadku gdy poweźmie Pani/Pan informacje o niezgodnym z prawem przetwarzaniu
danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do
organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w
Warszawie przy ul. Stawki 2.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji gdy przesłankę
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami
umowa.
10. W sytuacji gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody,
podanie Pani/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
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