
KLAUZULA INFORMACYJNA 
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, by mogła/mógł Pani/Pan załatwić sprawę  
w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku. 

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania Pana/Pani danych osobowych
Administrator
Danych
Osobowych (ADO)

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Czerwieńska, z siedzibą
w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku.
Może się Pan/Pani z nami skontaktować w następujący sposób:
·  listownie na adres: ul. Rynek 25, 66-016 Czerwieńsk
·  przez e-mail: sekretariat@czerwiensk.pl
·  telefonicznie: +48 68 3278 041

Inspektor Ochrony
Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych.  Jest  nim Tomasz Zbieski.  Inspektor  to
osoba, z którą może się Pan/Pani kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania  Pan/Pani  danych  osobowych  oraz  korzystania  z  przysługujących
Panu/Pani  praw  związanych  z  przetwarzaniem  danych.  Może  się  Pan/Pani  z  nim
kontaktować w następujący sposób:
•  listownie na adres: ul. Rynek 25, 66-16 Czerwieńsk
•  telefonicznie: +48 68 321 90 52

Cele przetwarzania
Pana/Pani danych
osobowych

Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  są  w  celu  przyjęcia  zawiadomienia  o
zgromadzeniu  zwołanym  na  terenie  gminy  Czerwieńsk  oraz  realizacji  zadań
wskazanych w ustawie - Prawo o zgromadzeniach
Dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym
lub  w  ramach  sprawowania  władzy  publicznej  powierzonej  Administratorowi,  z
wyjątkiem  sytuacji,  w  której  Administrator  wykaże  istnienie  ważnych  prawnie
uzasadnionych  podstaw  do  przetwarzanie  danych  osobowych,  nadrzędnych  wobec
interesów,  praw  i  wolności  osoby,  której  dane  dotyczą,  lub  podstaw  do  ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń;

Podstawa prawna
przetwarzania
Pana/Pani
danych osobowych

Podanie  przez  Panią/Pana danych osobowych jest  obowiązkowe,  w zakresie  danych
przetwarzanych na podstawie przepisów prawa
Będziemy  przetwarzać  Pana/Pani  dane  osobowe,  ponieważ  jest  to  niezbędne  do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1c
rozporządzenia RODO

Okres
przechowywania
Pana/Pani danych
osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas wymagany przepisami prawa,
tj.  dwóch  lat.  Potem,  zgodnie  z  przepisami,  dokumenty  trafią  do  archiwum
zakładowego.

Odbiorcy Pana/Pani
danych osobowych

Pana/Pani  dane  mogą zostać  udostępnione  podmiotom upoważnionym na  podstawie
przepisów prawa.

Pana/Pani  prawa
związane
z przetwarzaniem
danych osobowych

Przysługują Panu/Pani następujące prawa związane z przetwarzaniem danych
osobowych:
·  prawo dostępu do Pana/Pani danych osobowych,
·  prawo żądania sprostowania Pana/Pani danych osobowych,
·   prawo  żądania  ograniczenia  przetwarzania  Pana/Pani  danych  osobowych.  Aby
skorzystać  z  powyższych  praw,  należy  skontaktować  się  z  Inspektorem  Ochrony
Danych (dane kontaktowe powyżej).

Prawo wniesienia
skargi

W  przypadku  nieprawidłowości  przy  przetwarzaniu  Pana/Pani  danych  osobowych,
przysługuje  Panu/Pani  także  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego
zajmującego  się  ochroną  danych  osobowych,  tj.  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych
Osobowych.


