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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO, 

informuję, że: 

▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Popielowie, ul. Opolska 

13, 46-090 Popielów; 

▪ W urzędzie Gminy w Popielowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (IOD). 

Kontakt listowny z IOD: Urząd Gminy w Popielowie, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów, kontakt e-

mail: iod@popielow.pl; 

▪ Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy będą przetwarzane 

w celach: 

▪ związanych z realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy, 

▪ związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań, 

▪ Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest: 

▪ niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed 

zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

▪ konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO), w związku z zawarciem i realizacją umowy. 

▪ Dostęp do Pani/Pana danych będą miały podmioty realizujące zadania na rzecz Administratora 

danych tj. świadczące usługi z zakresu obsługi technicznej i serwisowej sprzętu informatycznego i 

oprogramowania, kancelaria prawna, Inspektor ochrony danych. Dane mogą zostać udostępnione 

organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa, np. urzędowi skarbowemu, sądom, organom ścigania lub 

instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną. Dane 

mogą również zostać udostępnione osobom korzystającym z prawa dostępu do informacji publicznej, 

w zakresie w jakim uprawnienie to wynika z Ustawy o dostępie do informacji publicznej. 

▪ Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych 

▪ Przysługuje Pani/Panu: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO (na 

adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 
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▪ Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. 

▪ W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, określony w art. 22 RODO; 

▪ Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są 

przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w 

oparciu o następujące kryteria: 

▪ czas obowiązywania umowy, 

▪ przepisy prawa, które może obligować Administratora do przetwarzania danych przez 

określny czas, 

▪ okres, który jest niezbędny do obrony ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej 

umowy.  

 

 

 


