
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH 

OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY W PRZYŁĘKU 

Zgodnie z wymogami 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 „RODO”), informuje się 

petentów Urzędu Gminy w Przyłęku o zasadach przetwarzania danych osobowych 

obowiązujących od dnia 25 maja 2018 r. oraz przysługujących prawach związanych z 

przetwarzaniem danych osobowych. 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy  

w Przyłęku  jest: Wójt Gminy Przyłęk.  

           Adres: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk BN, 26-704 Przyłęk, tel.: 048 677 30 16, 

e-mail: przylek@przylek.pl. 
2. Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych a także 

przysługujących uprawnień można kierować do Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych  za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: inspektor@cbi24.pl 

3. Administrator danych osobowych – Wójt Gminy Przyłęk - przetwarza dane osobowe 

na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie 

udzielonej zgody. 

4. Dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: 

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy Przyłęk, 

b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Przyłęk, 

c) w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na 

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

5. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę 

przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami 

umowa.  

Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować 

pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. 

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych 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) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Przyłęk 

przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Wójt Gminy Przyłęk. 

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez 

przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

8. Każdemu, kto powierza przetwarzanie danych Wójtowi Gminy Przyłęk przysługuje 

prawo dostępu do treści powierzonych danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania 

przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody  

w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: 

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane. 

10. Dane osobowe nie będą przesyłane do państw trzecich jak również organizacji 

międzynarodowych. 


