
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY  

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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), publ. 

Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych Gmina Dzierzkowice 

reprezentowana przez Wójta Gminy Dzierzkowice, adres: Terpentyna 1, 23-

251 Dzierzkowice, tel. 81 822-10-06, e-mail: urzadgminy@dzierzkowice.pl. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan 

skontaktować się pod adresem e-mali: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie, 

kierując korespondencję pod adres siedziby Administratora. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy, której 

Pani/Pan jest stroną. 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 

lit. b) ww. rozporządzenia oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks 

cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz.1025 z późn. zm.), 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, 

następnie dane będą przechowywane zgodnie z przepisami archiwalnymi. 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty uprawnione do tego na podstawie 

przepisów prawa oraz podmioty, które na podstawie zawartych umów 

przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.  

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz 

nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o 

profilowaniu. 

8. Pani/Pana dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar 

Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej. 

9. Posiada Pani/Pana prawo do: 

− do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane 

osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania 

dostępu do nich oraz stosowanych w tym zakresie informacji, a także 

otrzymania ich kopii w uzasadnionych przypadkach; 

− prawo żądania usunięcia danych jej dotyczących; 

− prawo do przenoszenia danych w uzasadnionych przypadkach,  

− prawo do ograniczenia przetwarzania; 

− prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 

− wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 

 o ochronie danych osobowych (RODO). 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne 

do realizacji umowy. 

 

 

 


