KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
w Urzędzie Gminy Rudnik

Szanowni Państwo, aby załatwić sprawę w Urzędzie Gminy Rudnik przekazują nam Państwo swoje
dane osobowe, w związku z czym informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Rudnik z siedzibą Rudnik 71, 2, 22330 Rudnik; e-mail: urzad@rudnik.gmina.pl, reprezentowana przez Wójta Gminy Rudnik.
2. Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawach
ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na
adres siedziby Administratora wskazany powyżej.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu załatwienia spraw, które leżą w
kompetencjach Samorządu Gminy. Urząd realizuje zadania publiczne o charakterze lokalnym,
zgodnie z przepisami prawa: ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, innymi
szczególnymi przepisami prawa oraz statutem – gminy wiejskiej.
W szczególnych sytuacjach mogą istnieć także inne powody, np. wyrażona przez Panią/Pana zgoda, w
myśl art. 6 ust. 1 lit. a lub 9 ust. 2 lit. a RODO. Informacje o konkretnych celach przetwarzania,
podstawach prawnych zostaną przekazane w ramach realizacji danej sprawy, np. na dedykowanym
formularzu, jeśli ma zastosowanie.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania i przenoszenia danych.
5. W przypadkach gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo
do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds.
ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna
Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym w zależności od
przesłanki przetwarzania chyba, że wskazano, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Niepodanie danych osobowych uniemożliwia realizację celów przetwarzania, o których mowa w
pkt. 3.
Aby skorzystać z praw, które państwu przysługują zapraszamy aby zapoznać się z procedurą
realizacji praw osób fizycznych dostępnej na stronie internetowej Urzędu Gminy Rudnik
urzad@rudnik.gmina.pl, w zakładce RODO.
Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych można znaleźć na stronie
Urzędu Gminy Rudnik urzad@rudnik.gmina.pl, w zakładce RODO oraz na stronie BIP Urzędu
Gminy Rudnik. Informacje dostępne są również w sekretariacie Urzędu Gminy Rudnik.

