Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
1. W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27.04.2016 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) – dalej RODO – Wójt Gminy Niedrzwica
Duża informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących
Pani/Panu prawach z tym związanych.
 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Niedrzwica Duża, ul.
Lubelska 30, 24-220 Niedrzwica Duża
 Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – kontakt: iod@niedrzwicaduza.pl
2. Wójt Gminy Niedrzwica Duża będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu rozpatrzenia
wniosku o przyznanie lokalu komunalnego, na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa z art. 6
ust. 1 lit. a RODO) w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na
przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
3. Okres przechowywania danych Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres
niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 2 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie
wymaganym przez przepisy prawa.
4. Odbiorcy danych:
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt 2,
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnianie 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 np Policja, Ośrodek Pomocy Społecznej, Sąd,
5. Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3) prawo do przenoszenia danych;
4) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do rozpatrzenia Pani/Pana
wniosku o przyznanie lokalu komunalnego.
7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Wójta Gminy Niedrzwica Duża ul. Lubelska 30, 24220 Niedrzwica Duża Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy wymogów
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do
właściwego organu nadzorczego.
8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wójta Gminy Niedrzwica Duża ul.
Lubelska 30, 24-220 Niedrzwica Duża w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie lokalu komunalnego.
Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
Zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich
poprawiania.
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