
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), 

informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o 

przysługujących Państwu prawach z tym związanych:  

1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Klwów jest: 

Wójt Gminy Klwów, siedziba Administratora: Klwów, ul. Opoczyńska 35, 26 – 415 Klwów; tel. 

48 671 00 10  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Panią Agnieszkę Radtke, z którą można 

się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych 

poprzez przesłanie wiadomości e-mail: iod@klwow.pl  lub tradycyjną pocztą na wyżej podany 

adres urzędu. 

3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja obowiązków Wójta Gminy 

Klwów nałożonych przez przepisy prawa, w tym w szczególności: ustawy z dnia 8 marca 1990 

roku o samorządzie gminnym oraz innych przepisów prawa, w tym także prawa miejscowego, 

nakładające na Wójta realizację zadań publicznych. Podanie danych wynikających z przepisów 

prawa jest obowiązkowe. 

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem zadań realizowanych 

w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO oraz w 

przypadku danych osobowych szczególnie chronionych – art. 9 ust. 2 lit. g, gdy przetwarzanie 

jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym. 

5. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie 

niezbędnym do osiągnięcia celów, o których mowa powyżej. 

6. Administrator na mocy przepisów prawa uprawniony jest do pozyskiwania i przetwarzania 

danych osobowych z zasobów (rejestrów) administracji publicznej. 

7. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym 

podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. inne jednostki 

gminne, wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą 

szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – m.in. ZUS, 

PFRON, GOPS/MOPS) lub umowy powierzenia danych do przetwarzania z podmiotami 

świadczącymi usługi na rzecz Administratora. Odbiorcą danych osobowych będą uprawnione 

podmioty na podstawie przepisów prawa lub podmioty świadczące usługi Administratorowi na 

podstawie odrębnych umów. 

8. Dane osobowe przetwarzane przez Gminę Klwów przechowywane będą przez okres niezbędny 

do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, zgodnie z terminami archiwizacji określonymi 



przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym Rozporządzenie 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.  

9. Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość: 

 dostępu do danych osobowych jej dotyczących oraz otrzymania ich kopii, 

 żądania ich sprostowania, 

 usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

 

10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO 

przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Gminę  Klwów. Organem właściwym dla ww. 

skargi jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

11. Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji 

oraz profilowaniu. 

12. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych 

z wyjątkiem przypadków przekazywania danych na podstawie umów międzynarodowych, 

których stroną jest Rzeczpospolita Polska. 

13. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub 

dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, 

informowani Państwo będziecie przez merytoryczną komórkę Administratora Danych 

prowadzącą przetwarzanie oraz przez inspektora ochrony danych. 

 


