
 

Klauzula informacyjna RODO 

 

W związku z realizacją wymogów 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) - Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1,  

informujemy, że: 

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest: Wójt Gminy Bierzwnik,  ul. Kopernika 2, 73-

240 Bierzwnik 
2) Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych, a także 

przysługujących uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych 

Osobowych pisemnie za pomocą adresu iod@bierzwnik.pl  lub na adres administratora. 

3) Pani/ Pana dane osobowe przewarzane będą na podstawie obowiązujących przepisów prawa, 

obowiązujących umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wykonywania przez Gminę Bierzwnik ustawowych 

zadań publicznych realizowanych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, realizacji umów 

zawartych z kontrahentami Gminy Bierzwnik, a w pozostałych przypadkach - wyłącznie na podstawie 

wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 

5) W związku z przetwarzaniem danych odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być: 

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające 

na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa, 

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą 

Bierzwnik przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Wójt Gminy 

Bierzwnik. 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego 

zostały zebrane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa.  

7) Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, 

prawo do żądania ich sprostowania (poprawienia), usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania.  

8) Osoba, której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę (art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO) ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na 

zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z 

obowiązującym prawem.  

9) Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO 

przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora Danych. Organem właściwym dla 

skargi jest: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

10)  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.  

11)  Podanie danych osobowych jest  obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania  danych 

osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.  

12)  Pana/Pani dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.  

 

 

 

Potwierdzam, że zapoznałem/am się i akceptuję treść klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu 

moich danych osobowych w celu związanym z: ………………………………………………. 

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

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

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym/ warunkiem zawarcia 

umowy/dobrowolne * 

        ……………………………… 

             (data,  czytelny podpis) 

 

*niepotrzebne skreślić 

mailto:iod@bierzwnik.pl

