KLAUZULA INFORMACYJNA
W PRZEDMIOCIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU
Z NAKŁADANIEM ŚWIADCZEŃ RZECZOWYCH I OSOBISTYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO), Dz.U.UE.L.2016.119. str. 1, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Sieradz reprezentowana przez Wójta Gminy
Sieradz, z siedzibą w Sieradzu ul. Armii Krajowej 5, 98-200 Sieradz NIP:8272162123, REGON:
730934520. Kontakt mailowy: sekretariat@ugsieradz.com.pl , kontakt telefoniczny: (43) 827-55-50
wew.210.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się pisząc na adres
administratora lub adres poczty elektronicznej: iod@ugsieradz.com.pl , tel.(43) 827-55-50 wew.218.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu nałożenia obowiązku świadczeń rzeczowych
lub osobistych na wniosek uprawnionych organów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
oraz art. 202, art. 210 i art. 219 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku
obrony RP (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1541, 2020).
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie
obowiązujących przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych
w obowiązujących przepisach prawa, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji
wynikający z instrukcji kancelaryjnej przez okres 10 lat.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania,
usunięcia, wniesienia sprzeciwu.
7. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez
wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Podania Pani/Pana danych wymaga ustawa na podstawie, której działa administrator.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: (22) 531-03-00.
10. Pani /Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
profilowania.

w formie

