
Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych 

 

Zgodnie z 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Dukli, ul. Trakt Węgierski 11, 38-

450 Dukla, której reprezentantem jest Burmistrz Dukli. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Urząd Miejski w Dukli, Inspektor Ochrony Danych, ul. Trakt 

Węgierski 11, 38-450 Dukla lub e-mail iod@dukla.pl. 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych 

umów oraz na podstawie udzielonej zgody. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu/celach : 

a) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO 

b) wykonywania przez Administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania 

władzy publicznej powierzonej Administratorowi na podstawie art. 6 ust.1 lit. e RODO; 

c)  realizacji   umów   zawartych   z   kontrahentami   Administratora    na    podstawie art. 6 ust. 1 lit. 

b RODO 

d) w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie 

wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. a RODO. 

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Administratora, 

w formie papierowej i elektronicznej, na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji 

celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3 zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną i Jednolitym Rzeczowym 

Wykazem Akt a następnie archiwizowane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w 

sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Państwa danych 

osobowych mogą być: 

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

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

obowiązującego prawa; 

b) podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie 

zawartej umowy powierzenia danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). 

6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: 

a) Prawo dostępu do danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych na podstawie art. 15 RODO; 

b) Prawo do sprostowania (poprawiania) danych - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub 

niekompletne, na podstawie art. 16 RODO; 

c) Prawo do usunięcia danych ( tzw. prawo do bycia zapomnianym), na podstawie art. 17 RODO chyba, 

że dalsze przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku 

Administratora, do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, w ramach 

sprawowania władzy publicznej przez Administratora, do celów archiwalnych w interesie publicznym 

oraz do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń; 

d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO; 

e) Prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO; 

f) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z 

zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do 

przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa. 

8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody (art.6 ust.1 

lit. a RODO) przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie 

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

obowiązującym prawem. W sytuacji gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody 

- podanie Administratorowi przez Państwa danych ma charakter dobrowolny. 

9. Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania danych 

osobowych będzie brak możliwości realizacji wykonania zadania, o które Państwo wnoszą lub brak 

możliwości zawarcia umowy z Administratorem. 

10. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza 

przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych  

 

Oświadczam, że zapoznałem się z powyższą klauzulą informacyjną 

  

....................................................... 

(data i podpis) 

 

mailto:iod@dukla.pl

