Klauzula informacyjna –
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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,
informuję iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy
Łagiewniki, ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki.
2. Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony
Danych, z którym można się skontaktować pod numerem telefonu:
602 672 593, bądź korzystając z poczty elektronicznej iod@lagiewniki.pl
3. Podstawą przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest zgoda osoby,
której dane dotyczą lub przepis prawa.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym
do realizacji zadań ustawowych w zakresie:
-ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. 1990 Nr 16 poz. 95),
-ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U) 1967 Nr 44 poz. 220),
-ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. 1991 Nr 95 poz. 425),
-ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych
(Dz. U. 2010 Nr 167 poz. 1131),
-ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
(Dz. U. 2010 Nr 217 poz. 1427),
-ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego
(Dz. U. 2014 poz. 1741),
-ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. 19660 Nr 30 poz. 168),
-ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93),
-ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177),

5. Pani/ Pana dane będą udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym
na podstawie przepisów prawa.
6. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony
w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach , tj. 50 lat.
7. Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych,
prawo żądania poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych
danych oraz prawo do przenoszenia danych.
8. Ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna
Pani/ Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/ Pana dotyczących
narusza przepisy.
9. Pani/ Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
również w formie profilowania.

