
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepiywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE [ogolne rozporzqdzenie o ochronie danych) [Dz.Urz. UE L 119, s. 1) - dale] RODO
informujemy, ze:

I. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Niebor6w reprezentowana przez
Wojta Gminy, Aleja Legionow Polskich 26,99-416 Nieborow.
II, Inspektor Ochrony Danych
Moze Pani/Pan kontaktowac si^ z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych
Osobowych, za po^rednictwem poczty elektronicznej adres e-mail: iodo@spotcase.pl
z dopiskiem ,,Gmina Nieborow" lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.
Ill, Cele i podstawy przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b^dq w celu realizacjq obowiqzku prawnego ciqzqcego
na administratorze zgodnie z ustawq z dnia 26 pa^dziernika 1982 r. o wychowaniu w trzezwosci
i przeciwdzialaniu alkoholizmowi [tj. Dz. U, z 2019 r. poz, 2277 ze zm.) - podstawa z art. 6 ust. 1
lit c RODO.
W przypadku danych, kt6rych obowiqzek podania nie wynika z przepisu prawa, Pani/Pana dane
osobowe przetwarzane sq na podstawie zgody - w celu wynikajqcym z tresci
wniosku/o^wiadczenia w celu ul-atwienia kontaktu.
W kazdej chwili przys^uguje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana
danych osobowych w dowolnym momencie bez wpfywu na zgodnosc z prawem przetwarzania,
ktorego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni^ciem.
IV. Okres przechowywania danych
Okres przetwarzania Pani/Pana danych, zalezy od celu, w jakim dane zostaly zebrane oraz od
obowiqzujqcych przepis6w prawa, w szczegolnosci okresy przetwarzana danych okresla
Rozporzqdzenie Prezesa Rady Ministr6w w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziahnia archiw6w
zak^adowych z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.).
V. Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe mog^ zostac ujawnione podmiotom uprawnionym na podstawie
obowi^zujqcych przepisow prawa,
Do Pani/Pana danych mogq tez miec dost^p inne podmioty, kt6re na podstawie stosownych
umow przetwarzaj^ dane osobowe w imieniu administratora np. firmy prawnicze,
wsp6}pracujqce i doradcze.
VI. Prawa os6b, ktorych dane dotyczq:
Przyshiguje Pani/Panu prawo dost^pu do tre^ci Panstwa danych oraz prawo ich sprostowania,
usuni^cia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia

sprzeciwu, jezeli przetwarzanie odbywa si^ na podstawie zgody: prawo do cofni^cia zgody
w dowolnym momencie bez wptywu na zgodno^ z prawem przetwarzania, ktorego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofni^ciem, prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna
Pani/Pan, iz przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczqcych narusza przepisy
ogolnego rozporzqdzenia o ochronie danych osobowych.
VII. Informacja o wymogu/dobrowolno^ci podania danych
Podanie przez Pana/Pamq danych osobowych gromadzonych w dokumentacji jest wymogiem
ustawowym.

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa si^ na podstawie zgody osoby, ktorej
dane dotycz^, podanie przez Paniq/Pana danych osobowych administratorowi ma charakter

dobrowolny.

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
W oparciu o Pani/Pana dane osobowe administrator nie b^dzie podejmowat wobec Pani/Pana
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji b^dqcych wynikiem profilowania.


