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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DAIIYCH OSOBOWYCH
Wypełniając obowiązek wynikający
20161679

z

dn:.a

z art. 13 Rozporządzeniu

Parlamentu Europejskiego

i

Rady (UE)

ż7 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób ftzycznych w zwiąku z plzelwarzaniem

danych osobowych

iw

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95l46lWE, Gminna Jednostką Usług Komunalnych w Sędziejowicacł informuje, iz:

1.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych

jest Kierownik Gminnej Jednostki

Usług

Komunalnych w Sędziejowicach, Sędziejowice Kolonia l2,98-160 Sędziejowice.

2.

Inspektor ochrony Danych

-

Administrator wymaczył lnspektora ochrony Danych z którym

można się skontaktować pod adresem pocży elektronicznej giuk@wp,pl |ub pisemnie na adres
siedziby Administratora.

3.

Pana,Ęani dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu realizacji obowiązków wynikających z
przepisów prawa, wypełnienia warunków umowy, zawartych pomiędzy Gminną Jednostką Usług

Komunalnych

a kontrahentami.

Podstawą upowżniającą nas do przetwarzania Pana/Pani danych

osobowych są obowiązujące przepisy prawa onz zawarle umowy.

4.

pana./pani dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez

okes niezbędny do spełnienia celu, dla

któIego zostały zebrane lub w okesie wskazanym przepisami prawa z uwzględnieniem okresów
przechowywania określonych w przepisach odrębnych w tym przepisów archiwalnych

5,
6.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust.

l

.

w/w Rozporządzenia.

Dostęp do Pana/Pani danych osobowych będzie przysługiwał:

-

olganom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub

działającym na zlecenie organów władzy publicznej,w zakresie i w celach,które wynikają
z przepisów powszechnie obowiązującego plawa

-

innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych

z

Gminną

Jednostką Usług Komunalnych przetwuzzją dane osobowe dla których AdministlatoTem
jest Kierownik Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w Sędziejowicach.

7.

Przysłllglje Panu,iPani żądanie dostępu do danych osobowych oraz poprawianie danych
osobowych. Ponadto przysługuje Panu,/Pani prawo usunięcia lub ograniczenia plzet\yalzania,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwaruania, a także prawo do przenoszenia danych.

8.

Podanie przez PanalPanią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji
czynności wynikających z pkt. 3.

9,

Administrator Danych, deklaruj e,

że nie przekaa|e i nie

zamierza przeka,rywać danych

osobowych do panstwa trzeciego.

10, Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

