OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO, informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Bolkowa, Rynek 1, 59-420
Bolków,
2) kontakt z inspektorem ochrony danych – e-mail: iod@bolkow.pl lub pisemnie na adres siedziby
administratora.
3) dane osobowe przetwarzane będą do :
a) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO
oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO);
b) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania
władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
c) realizacji celu w jakim Pani/Pan wyraziła/wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych wskazanych w art. 9 ust. 2 lit. a RODO;
d) wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana
żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
e) ochrony żywotnych interesów Pani/Pana lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d
RODO).
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy Administratora,
członkowi organów Administratora, podmioty dostarczającym lub utrzymującym infrastrukturę IT
Administratora, organy i instytucje, którym administrator zobowiązany jest lub może przekazywać
Pani/Pana dane osobowe na mocy przepisów prawa, jak również inne podmioty zewnętrzne
wspierające administratora w wypełnieniu ciążącego na nim obowiązku prawnego, poprzez
świadczenie usług, audytowych, pocztowych, finansowych, windykacyjnych oraz pomocy
prawnej z którymi administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych. Dane
osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
5) Dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Administratora
w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa lecz nie krócej niż okres
wskazany w przepisach o archiwizacji, co oznacza że dane osobowe mogą zostać zniszczone po
upływie od 5 do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy. Natomiast Pani/Pana dane
osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.
6) W związku z przetwarzaniem przez Administratora, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje
Pani/Panu prawo do:
a) dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane
osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie
chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator,
b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
c) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
d) 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,
e) jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, może ona być w dowolnym
momencie cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej
podstawie przed cofnięciem; zgodę można cofnąć przesyłając stosowną informację pod adres
administratora zgodnie z art. 17 RODO
7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia.
8) Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania ani innych podobnych metod
zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

