
KLAUZULA INFORMACYJNA  
REFERAT ORGANIZACYJNY 

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”), informuję o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz  
o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych 

1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Zalewo -  w osobie Burmistrza 
Zalewa, ul. Częstochowska 8, 14-230 Zalewie. 

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest: Monika Taciak 
email: iodo@zalewo.pl adres do korespondencji: Urząd Miejski w Zalewie,   
ul. Częstochowska 8, 14-230 Zalewo 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających  
z następujących przepisów prawa: 

 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 

 Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej  

 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych 

 Ustawa z dnia 11 stycznia 2018r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia 
udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych 
organów publicznych; 

 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 

 Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy 

 Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne  

 Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców 

 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 

 Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

 Ustawa z dnia 6 stycznia 2001r. o transporcie drogowym  –  

 Ustawa o publicznym transporcie drogowym z dnia 16 grudnia 2010r 

 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r o zarządzaniu kryzysowym  

 Ustawa z dnia 20 marca 2009 . o bezpieczeństwie imprez masowych 

 Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony RP     

 Ustawa z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej  



  Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy  

oraz rozporządzenia wykonawcze do w/w ustaw 

Podstawą prawą do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. a) – e) w/w 
Rozporządzenia.  

 

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika  
z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa. 

5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych  
w pkt. 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom 
bądź kategoriom odbiorców: organom władzy publicznej oraz podmiotom 
wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy 
publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji 
wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym 
przez przepisy prawa. 

7. Wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane przez Gminę Zalewo, 
przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym przysługują 
Pani/Panu następujące prawa: 

 prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

 prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy 
dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 

 prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia 
zapominanym”); 

 prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 

 prawo do przenoszenia danych. 

8. W zakresie, w jakim udzieliła Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, 
przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej wycofaniem. 

9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Urząd Pani/Pana danych osobowych 
narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do 
właściwego organu nadzorczego(Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

 

Administrator Danych Osobowych 


