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Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
osobowych dla interesantów Urzędu Gminy
Wiśniowa
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Wiśniowa, Wiśniowa 150,
38-124 Wiśniowa
Z Inspektorem ochrony danych można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej
na adres iod@wisniowa.pl telefonicznie pod numerem 172775063 lub listownie poprzez wysłanie
listu na podany powyżej adres administratora danych, umieszczając dopisek „Do Inspektora
ochrony danych”.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań
Urzędu, realizacji umów zawartych z kontrahentami Urzędu; zabezpieczenia interesu Pani/Pana i
Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny
jakości świadczonych usług;

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e ,oraz art. 9 ust.
1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz inne podmioty na podstawie stosownych
umów przetwarzające dane osobowe dla których Administratorem jest Wójt Gminy Wiśniowa;

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie
z instrukcją kancelaryjną:

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania lub ograniczenia przetwarzania

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do wypełnienia obowiązków
prawnych ciążących na Urzędzie Gminy Wiśniowa, realizacji umów zawartych z kontrahentami
Urzędu; zabezpieczenia interesu Pani/Pana i Administratora na wypadek postępowania
reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości świadczonych usług;

10. Pani/Pana Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o
profilowanie.

Administrator danych osobowych
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●
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Klauzula informacyjna (przetwarzanie przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r.
o dowodach osobistych)
Klauzula informacyjna (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji
ludności)
Klauzula informacyjna (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o
aktach stanu cywilnego)
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Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
Tomasz Ścibior – Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Wiśniowa
Kontakt:
●
●
●

Urząd Gminy Wiśniowa, 38-124 Wiśniowa 150, pokój nr 7
tel: 17 2775 063 wew. 23
e-mail: iod@wisniowa.pl

