Urząd Gminy przetwarza dane osobowe jako Administrator wtedy, kiedy samodzielnie decyduje o celach i metodach
tego przetwarzania lub jako podmiot przetwarzający wtedy, gdy o celach tych decyduje inny Administrator (inny organ
państwowy –np. Minister lub inny organ samorządowy np. Urząd Marszałkowski).
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Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Izbica, adres: ul.Gminna 4, 22-375 Izbica,
tel. 84 618-30-34, 84 618-30-54, e’mail: ugizbica@mbnet.pl
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt: iod@rodokontakt.pl
Administrator przetwarza dane osobowew celu realizacji zadań statutowych realizując cele i zadania określone
w ustawie o samorządzie gminnym i innych przepisach szczegółowych.
Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez Administratora to:
wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
zgoda osoby
realizacja umowy
ochrony żywotnych interesów osób
wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznymlub w ramach sprawowanej władzy publicznej
Administrator może przekazać dane osobowe jedynie uprawnionym z mocy prawa instytucjom czy
podmiotami tylko w dopuszczalnym prawnie zakresie (w tym swoim jednostkom organizacyjnym i innym
jednostkom JST lub państwowym)
Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres:
dla przetwarzania w związku z obowiązkiem prawnym – przez okres wynikający z właściwych przepisów
dziedzinowych zgodnie z przypisaną kategorią archiwalną.
dla przetwarzania za zgodą lub na podstawie umowy – w okresie ich obowiązywania
dla przetwarzania w związku z ochroną żywotnych interesów osoby – przez czas wynikający z zapewnieniem
ochronytych interesów
dla przetwarzania w związku wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznymprzez czas
wynikający z realizacji tego zadania
Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:
do dostępu do swoich danych;
do sprostowania swoich danych;
do ograniczenia przetwarzania swoich danych;
do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ponadto dla przetwarzania za zgodą, osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
e.
f.

do wycofania zgody w dowolnym momencie – wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania
w okresie jej obowiązywania
do usunięcia danych

W przypadku zaś przetwarzania realizowanego w związku z wykonywaniem zadania publicznego lub w ramach
sprawowanej władzy publicznej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
g.

do wniesienia sprzeciwu

8.

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

9.

Dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE.

10.

Podanie danych osobowych przetwarzanych za zgodą jest dobrowolne. Podanie danych osobowych
przetwarzanych z obowiązku prawnego Administratora jest niezbędne w celu nadania biegu danej sprawie.

Podstawy prawne:
 Rozporządzenie 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)
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=PL)

 Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/2410_u.htm)

