Klauzula informacyjna odnośnie dokumentów umieszczanych
w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 - o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. "RODO"
administrator danych informuje, że:
1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Białe Błota z główną siedzibą Urzędu Gminy
przy ul. Szubińskiej 7 której przedstawicielem jest Wójt Gminy Białe Błota. Ponadto informujemy, że w
stosunku do danych przetwarzanych przez Gminę Białe Błota w ramach zadań zleconych przez
administrację rządową – Gmina Białe Błota występuje w roli współadministratora Państwa danych
osobowych.
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Białe Błota jest Pan Arnold Paszta adres
kontaktowy e-mail: iod@bialeblota.eu
3)Pana/Pani dane osobowe przetwarzane mogą być przetwarzane w następujących celach:
a) spełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit.c
RODO) w związku z art.4 ust.1 i 2 ustawy z 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej;
b) w celu podjęcia działań wymagających Pani/Pana świadomej i dobrowolnej tzw. zgody
przez działanie (art. 6 ust.1 lit. a RODO) – np. takich jak realizacja procedury przetargowej, procesu
rekrutacji, czynny udział w posiedzeniach komisji, sesjach rady, czynny udział na zebraniach sołeckich
itp.;
4) odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa
oraz podmioty realizujące zadania publiczne na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych.
5) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6) Pana/Pani dane osobowe będą;
a) przetwarzane do momentu cofnięcia przez Państwa zgody na dalsze ich przetwarzanie, jeżeli
przetwarzanie wymagało Państwa świadomej i dobrowolnej zgody na ich przetwarzanie;
b) przetwarzane w celu przygotowania i wykonania umowy przez okres niezbędny do dokonania
czynności związanych z przygotowaniem umowy oraz w okresie jej trwania;
c) przez okres archiwizacji wskazany dla danego obszaru informacji;
d)przetwarzane w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obronie przed roszczeniami przez
okres wskazany w Ustawie - Kodeks cywilny;
7) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz prawo żądania ich
sprostowania, usunięcia (o ile uprawnienie to nie podlega ograniczeniu określonym w prawie krajowym lub
unijnym), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu
względem przetwarzania danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani,
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9) Dane osobowe osób odwiedzających stronę BIP nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu, które odbywałoby się bez udziału człowieka i wywoływało skutki prawne lub
w podobny sposób wpływało na Pana/Pani osobę.
10) Pana/Pani dane osobowe mogą być zawarte w uchwałach, zarządzeniach, obwieszczeniach, protokołach,
ogłoszeniach o wolnych stanowiskach pracy lub ogłoszeniach przetargowych wraz z ich rozstrzygnięciami
oraz w innych dokumentach zamieszczanymi zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej,
a zawierających dane osobowe w rozumieniu RODO.
Administrator Danych Osobowych
reprezentowany przez Wójta Gminy Białe Błota
Dariusza Fundatora

