Obowiązek Informacyjny Cyfrowy Urząd Gminy Lądek
Zgodnie z art. 13 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, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) informuję, że:
Administratorem danych osobowych systemu Cyfrowy Urząd Gminy Lądek jest Gmina Lądek
z siedzibą w Urzędzie Gminy w Lądku (ul. Rynek 26, 62-406 Lądek).
Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w celu:


realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa w związku z realizacją
zadań publicznych własnych, zleconych lub realizowanych w oparciu o porozumienia,
o których mowa w szczególności w art. 7 i 8 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 4
ustawy o samorządzie powiatowym; w takim przypadku, niepodanie danych, będzie
skutkowało konsekwencjami przewidzianymi w przepisach prawa;



Jeżeli z przepisu prawa nie wynika wprost obowiązek podania danych osobowych, mogą
zostać Państwo poproszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
w określonym celu i zakresie. Wówczas zawsze mają Państwo prawo nie wyrazić zgody. Brak
zgody spowoduje, że Państwa dane nie będą mogły zostać wykorzystane do celu, którego
zgoda miała dotyczyć.

Każda osoba, której dane dotyczą może korzystać z następujących uprawnień:


zwrócić się z żądaniem dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania
(poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;



wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych;



w przypadku danych zbieranych za zgodą można również cofnąć zgodę; wycofanie zgody nie
ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania.



Uprawnienia można realizować, składając w formie tradycyjnej opatrzone podpisem pismo w
Urzędzie Gminy w Lądku lub wysyłać korespondencję elektroniczną z wykorzystaniem pisma
ogólnego na platformie ePUAP2, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym
podpisem elektronicznym. Przepisy szczególne mogą wprowadzać dodatkowe wymogi
związane z realizacją wymienionych uprawnień – wówczas zostaniecie Państwo o tym
poinformowani;



Każda osoba, której dane dotyczą, ma również prawo wniesienia skargi na przetwarzanie
danych niezgodne z przepisami prawa do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

W razie pytań i wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych zbieranych przez Urząd
można się kontaktować korespondencją e-mail z inspektorem ochrony danych pod adresem
iodo@gminaladek.pl. Osoby niekorzystające z poczty elektronicznej mogą złożyć zapytanie pisemnie,
telefonicznie lub osobiście do protokołu w Urzędzie Gminy przy ul. Rynek 26 (tel. 63 276 35 12),
wskazując formę, w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu
udzielenia odpowiedzi.
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Dodatkowe informacje:
a) dane osobowe mogą być przekazywane:


innym podmiotom, w tym Ministerstwu Cyfryzacji w celu wykonywania zadań publicznych,



innym osobom lub podmiotom, jeżeli przepis prawa nakłada na Wójta Gminy obowiązek
udostępnienia lub podania do publicznej wiadomości przetwarzanych danych.

b) Dane osobowe przechowujemy na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO, art. 22d ust. 2 Ustawy z dn.
14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Jednolitego Rzeczowego
Wykazy Akt wprowadzonego na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu działania archiwów zakładowych lub z przepisów szczególnych,
c) W Urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych
przypadkach, w tym profilowanie,
d) Organ administracji publicznej przekazuje informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2
rozporządzenia 2016/679 (obowiązek informacyjny) przy pierwszej czynności skierowanej do strony,
chyba że strona posiada te informacje, a ich zakres lub treść nie uległy zmianie (Art. 61 § 5 ust. 1.
Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego).
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