
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z 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), dalej RODO, informuję 

iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Herby, ul. Lubliniecka 33, 42-284 Herby; 

2) kontakt do inspektora ochrony danych – Cezary Nowicki, e-mail: inspektor@odocn.pl, Tel. 602 762 036,  

a także pocztą tradycyjną pod adresem: Urząd Gminy Herby, ul. Lubliniecka 33, 42-284 Herby z dopiskiem „do 

inspektora Ochrony Danych”; 

 

3) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są przepisy powszechnie obowiązującego prawa, 

tj. art. 6 ust 1. lit. d RODO (przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane 

dotyczą lub innej osoby fizycznej) w celu związanym z analizą zapotrzebowania na paliwo stałe wśród 

mieszkańców Gminy Herby. 

4) Pani/Pana dane osobowe są przekazywane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, bądź 

stosownie do wyrażonej przez Panią/Pana zgody; 

 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą 

archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Urzędzie Gminy Herby, w szczególności 

rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r., w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji; 

 

6) w przypadku gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich 

danych osobowych i prawo do ich sprostowania. Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone,  

z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej. W przypadku przetwarzania 

danych osobowych na podstawie art. 7 RODO ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. 

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej wycofaniem; 

 

7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych; 

 

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Biuro Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO; 

 

9) w związku z funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych w Urzędzie Gminy Herby niektóre przetwarzane 

przez Administratora Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany Pani/Pana dane 

osobowe nie będą profilowane.  
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