Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze

Udział w zebraniu wiejskim
TOŻSAMOŚĆ
ADMINISTRATORA

Administratorem jest: Wójt Gminy Jasło mający siedzibę w Jaśle (38‐200) przy ul.
Słowackiego 4

DANE KONTAKTOWE
ADMINISTRATORA

Z administratorem – Wójtem Gminy Jasło można się skontaktować poprzez adres
email gmina@gminajaslo.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora

DANE KONTAKTOWE
INSPEKTORA
OCHRONY DANYCH

Administrator – Wójt Gminy Jasło wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym
może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@urzad.gminajaslo.pl lub
pisemnie na adres siedziby administratora.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj.
I PODSTAWA
ustawowego obowiązku prawnego, wynikającego z art. 36 ustawy z dnia 8 marca
PRAWNA
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2018r. poz. 994 ze zmianami),
ODBIORCY DANYCH

Udostępnione dane osobowe mogą być ujawnione następującym kategoriom
odbiorców: organy i instytucje państwowe w zakresie wykonywanych zadań na
podstawie obowiązujących przepisów prawa, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o
stosowną podstawę prawną

OKRES
PRZECHOWYWANIA
DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
celów określonych w pkt 4, a po tym czasie archiwizowane na podstawie: przepisów
prawa, w tym rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania
archiwów zakładowych.

PRAWA PODMIOTÓW Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, uzyskania ich kopii oraz
DANYCH
ich sprostowania; żądania ograniczenia przetwarzania, jeżeli wystąpi przesłanka z
art. 16 RODO; uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach
przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych
danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania
tego okresu.
PRAWO WNIESIENIA
SKARGI DO ORGANU
NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych
Osobowych

INFORMACJA O
DOWOLNOŚCI LUB
OBOWIĄZKU
PODANIA DANYCH

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody
osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych
Administratorowi ma charakter dobrowolny.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy
przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta
między stronami umowa.

