Klauzula informacyjna
dla osób komunikujących się pocztą elektroniczną (e-mail)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 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) właściciel skrzynki elektronicznej informuje, że:
1.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Piątek z siedzibą przy ul. Rynek 16,
99-120 Piątek, reprezentowana przez Wójta Gminy Piątek. Ponadto informuję, że w stosunku do
danych przetwarzanych przez Gminę Piątek w ramach zadań własnych i zleconych przez
administrację rządową – Gmina Piątek występuje w roli współadministratora Państwa danych
osobowych.

2.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się kontaktować z powołanym
przez Wójta Gminy Piątek Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iodo@ugpiatek.pl

3.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w związku ze składanymi, a mającymi formę
wiadomości elektronicznej (tj. e-mail), podaniami, wnioskami o różnej treści, a także w ramach
wszczynanych z urzędu postępowań administracyjnych w celu realizacji przez Gminę jej zadań,
a podstawą prawną ich przetwarzania bez Państwa odrębnej zgody jest art. 6 ust 1 pkt c RODO,
co oznacza, że przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego, ciążącego na Administratorze danych w stosunku do danych do których żądania na
podstawie prawa uprawniony jest Administrator danych w procesie właściwej realizacji
złożonego podania, wniosku lub postępowania administracyjnego.

4.

Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów
prawa oraz podmioty realizujące zadania publiczne na podstawie odrębnej umowy powierzenia
danych.

5.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji
międzynarodowej.

6.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany przez odrębne przepisy
prawa odnoszące się do archiwizacji dokumentów w organach administracji publicznej.

7.

Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo
ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzanych danych oraz jeżeli jest to
technicznie możliwe do przeniesienia danych. Prawo do usunięcia, swoich danych przysługuje
Państwu w sytuacji, gdy wcześniej wyrażona zgoda na przetwarzanie danych zostanie przez
Panią/Pana cofnięta, a przepisy ustawy szczególnej zezwalają na ich trwałe usunięcie.

8.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9.

Państwa dane co do zasady nie będą przetwarzane w celu podejmowania zautomatyzowanej
decyzji i nie będą przetwarzane w celu profilowania.

