Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
w Gminie Ładzice
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27.04.2016 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, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 informuję,
że:

1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Ładzice z siedzibą w Ładzicach ul. Wyzwolenia 36, 97561 Ładzice..

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować pod adresem e-mail:
iod@ladzice.pl

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu i na podstawie:
- wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c
Rozporządzenia
- wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby,
której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust.1 lit b Rozporządzenia
- wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, na
podstawie art. 6 ust.1 lit e Rozporządzenia

4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących
przepisów prawa. Odbiorcami danych osobowych przekazanych administratorowi mogą być w szczególności:
- osoby upoważnione przez Administratora w ramach wykonywania przez te osoby obowiązków służbowych
- podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności na podstawie stosownych umów, z którymi
wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych, z zachowaniem regulacji dotyczących ochrony
danych osobowych przewidzianych w Rozporządzeniu

5. Dane osobowe będą przechowywane przez administratora danych w zależności od przedmiotu sprawy w
terminach określonych w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub
przez czas niezbędny do realizacji obowiązku prawnego, wykonania umowy lub wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

6. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez administratora mają prawo do: dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
osobowych.

7. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez administratora mają ponadto prawo do wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy przetwarzanie danych
osobowych naruszałoby przepisy Rozporządzenia.

8. Administrator danych osobowych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.

9. Administrator danych nie stosuje mechanizmów polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
w tym profilowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 i 4 Rozporządzenia.

