Klienci Urzędu Gminy Kobierzyce
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO1 informujmy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kobierzyce reprezentowana
przez Wójta Gminy Kobierzyce z siedzibą w Kobierzycach, al. Pałacowa 1, e-mail:
info@ugk.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan
skontaktować poprzez adres e-mail: IOD@ugk.pl.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane:
• realizacji ustawowych zadań urzędu określonych w ustawie o samorządzie
gminnym oraz innych aktach prawnych regulujących zadania własne i zlecone
realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego (w tym m.in.:
świadczenia usług na rzecz społeczności lokalnej, prowadzenia działalności
organizatorskiej, dokonywaniapoboru podatków i opłat) na podstawie art.6
ust.1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenie o
ochronie danych -w tym zakresie dane będą przechowywane przez okres
niezbędny do realizacji Państwa spraw i wniosków zgodnie z instrukcją
kancelaryjną oraz po ich zakończeniu w celu wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (wyrażonego w przepisach ustawy
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz
aktach wykonawczych do tej ustawy);
• ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń na podstawie art.6 ust.1 lit. f
ogólnego rozporządzenie o ochronie danych jako prawnie uzasadniony
interes realizowany przez Administratora -w tym zakresie dane
przetwarzane będą przez okres po którym przedawnią się roszczenia;
• tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzebywewnętrzne na
podstawie art.6 ust.1 lit. f ogólnego rozporządzenie o ochronie danych jako
prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora –w tym
zakresie daneprzetwarzane będą do momentu realizacji celu a następnie przez
okres po którym przedawnią się roszczenia;
• wsparcia obsługi w tym poprzez przyjmowanie zgłoszeń o awariach na
podstawie art.6 ust.1 lit. f ogólnego rozporządzenie o ochronie danych jako
prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora –w tym
zakresie dane przetwarzane będą do momentu realizacji celu. Administrator
może przechowywać dane osobowe dłużej, ale stanie się tak wyłącznie z
uzasadnionych powodów, jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie.

RODO - Rozporządzenie 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).
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4. Obowiązek podania osobowych w zakresie realizacji wymagań określonych
przepisami prawa jest obligatoryjne. Podanie danych przetwarzanych w celu realizacji
prawnie uzasadnionego interesu Administratora jest dobrowolne jednakże odmowa
podania danych będzie skutkować brakiem możliwości realizacji usług.
5. Ma Pani/ Pan prawo do:
• dostępu do treści danych, uzyskania ich kopii oraz ich sprostowania i przenoszenia;
• żądania ograniczenia przetwarzania, jeżeli wystąpi przesłanka z art. 18 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;
• wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec wykorzystania danych
osobowych, ponieważ podstawą przetwarzania nie jest ani art. 6 ust. 1 lit. e ani lit. f
RODO;
• usunięcia danych w przypadkach określonych RODO;
• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.
6. Pani/Pana dane mogą być przekazywane odbiorcom danych, tj. podwykonawcom
i innym niezależnym podmiotom, z którymi współpracujemy:
• podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
• podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym
w wykonywaniu naszych czynności: podmiotom świadczącym nam usługi
informatyczne, pomoc prawną;
• innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:
podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
• podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze).
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, w tym profilowania, ani przekazywane do państwa trzeciego, ani
organizacji międzynarodowej.
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