Klauzula informacyjna dla osób wzywanych w ramach
postępowania egzekucyjnego pieniężnego lub niepieniężnego
Zgodnie z art. 14 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 której przedstawicielem jest Wójt Gminy Białe Błota.
2. inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Białe Błota jest Pan Arnold Paszta adres
kontaktowy: iod@bialeblota.eu
3. Pana/Pani dane osobowe ( tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania/korespondencji/zameldowania, nr
PESEL) przetwarzane mogą być celu przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego pieniężnego
(np. w sytuacji, gdy Pan/Pani posiada zaległości pieniężne wobec gminy) oraz w ramach
postepowania egzekucyjnego niepieniężnego ( np. w sytuacji gdy Pan/Pani niedopełnił/a
określonego obowiązku wynikającego z przepisów prawa) Przetwarzanie danych odbywa się na
podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c) lub art. 6 ust. 1 lit e) RODO zgodnie z którym przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (tj. ustawa z dnia 29
sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa, ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego, ustawa z dnia 17 czerwca 1966. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, , oraz inne ustawy
z których wynika realizacja obowiązków ustawowych przez gminę, a także akty prawa miejscowego
tj. uchwały Rady Gminy które dotyczą ogółu mieszkańców gminy) Przetwarzanie danych wrażliwych
może odbywać się na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g ), zgodnie z którym przetwarzanie jest niezbędne
ze względów związanych z ważnym interesem publicznym.
4. niezbędne dane do przeprowadzenia postępowanie egzekucyjnego pieniężnego lub niepieniężnego,
mogą być pozyskane od innych organów administracji publicznej (np. policja, sąd, urząd skarbowy,
starostwo powiatowe, ministerstwo cyfryzacji) oraz innych źródeł na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e)
RODO.
5. odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów
prawa.
6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
7. przetwarzanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym administratora wskazanym jak
wyżej.
8. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres postępowania, a wskazane przez
odrębne przepisy prawa odnoszące się do archiwizacji dokumentów w organach administracji
publicznej.
9. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, ograniczenia przetwarzania. Informuję również, że powyższe uprawnienia, na
podstawie przepisów powszechnie obowiązujących, mogą być ograniczone lub wyłączone. W takim
wypadku, skorzystanie z danego uprawnienia będzie niemożliwe.
10. 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.
11. Pani/Pana dane co do zasady nie będą przetwarzane w celu podejmowania zautomatyzowanej
decyzji i nie będą przetwarzane w celu profilowania.

Administrator Danych Osobowych
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