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Na podstawie art. 13 oraz art. 14 RoZPoRZADZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE)

2161679 z dnia 27 kwiefifa 2016 r. w sprawie ochrony osrib fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyr"kynoy 95/46AA/E (og6lne

rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. z 2016 r. , I.119, poz. 1) informujemy, i;e Administatorem
Panstwa danych osobowych jest:

W6jt Gminy Starcza
ul. Gminna 4
42-261starcza

Na mocy art. 37 ust 1 lit a RODO Administrator (AD) powolal Irupektora Ochrony Danych (IoD) pana

Pawla lwir{skiego , ktriry w jego imieniu nadzoruje sferg przetwarzania danych osobowych. Z IOD moina

kontakowad siq pod adresem e-mail: lqd :!iaairAr{! !1 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

cmina Starcza gromadzi Paristwa dane w celu realizacji zadar{ wynikajqcych z przepis6w prawa,

a w szczegrilnoSci z ustawy z dnia 8 marca 1.990 r. o samorzqdzie gminnyn (t.j. Dz.U. z 2O77 r-, poz. 1875
z p6in. zn.) . Podstawa prawna przetwarzania Pafstwa danych osobowych wynika z szeregi ustaw
kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiqzk6w i zadaf zleconych pnez instytucje nadrzqdne wobec

Gminy.

Administator przetwarza Paristwa dane osobowe w 5cisle okreSlonym, ninimalnyn zalrresie niezbqdnym do

osiqgniQcia celu, o lc6rym mowa powyZej. W szczeg6lnych sytuacjach Adminishator moze
przekaza6/powierzy6 Paristwa dane innym podmiotom. Podstaw4 przekazania,/powierzenia danych sE Pnepisy
prawa gnp. wymiar sprawiedliwo6ci , adminisnacja skarbowa, , instltucje zwiEzane z obslugE szeroko pojqtych

funduszy unijnych, podmioty zwiqzane z obslugq sfery socjatnej - ZUS) lub wlaSciwie skonstruowane,
zapewniajqce bezpieczeristwo danych osobowych, Umowy Powierzenia danych do Przetwarzania)
np. z podmiotami sehora teleinformatycznego i telekomunikaryjnego)

Dane osobowe przetwarzane pruez w6jta Gminy Starcza przechowywane bqdq przez okres niezbqdny
do realizacji celu dla jakiego zostaly zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji okre6lonymi pruez ustawy
kompetenryjne lub ustawg z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postqpowania administracyjnego (tj. Dz. U 22017
r. , poz. 1257 z p6in. zm. ) i ustawE z dnia 1.4 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
(tj. Dz. U. z2O!8 t. Wz 217 z p62n. zm.), w tym Rozporzq&enie Rady Ministr6w z dnia 18 stycznia 2011 r.

w sprawie inshukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazriw akt oraz insaukcji w sprawie organizacji i
zakresu dzialania archiw6w zakladowych (Dz. U.z 2011 r., Nr 14, poz.67.)

Kil2da osoba , z wyjEtkami zastrzeionymi przepisami prawa, ma mo2liwo56:

. dostgpu do danych osobowych jej dotyczqcych,

. i4dania ich sprostowania,

. usuniqcia lub ograniczeuia przetwarzania,

. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

W przypadku niepodania danych nie bedzie mo2liwe wypelnienie obowi4zktiw wynikajqcych z przepis6w

Prawa.

Dane udostQpnione przez PanidPana nie b9d4 podlegaly profilowaniu.

Adminishator danych nie ma zamialu przekazywa6 danych osobowych do parlstwa rzeciego lub organizacji
miqdzynarodowej, chyba ir przepisy prawa slanowiE inaczej.

Z powyLszych uprawnief mo2na skorzystad w siedzibie Administratora, pisz4c na adres AD lub drogq
elektronicznq kieruj4c korespondencjq na adres 1qc1.s14r cza(! 11,p.p! lub telefonicznie 34 31z10-334.

Osoba k6rej dane przetwarzane s4 na podstawie zgodv wyraZonej ptzez tQ osobe ma Prawo do cofniecia tei
zgody w dowolnym momencie bez wpltt'u na zgodnoS6 z prawem Przetwaruania, k6rego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofniqciem.

PTzysluguje Paistwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODo przetwarzanie

Paristwa danych osobowych przez w6jta Gminy Starcza. Organem wlaSciwlm dla ww. skargi jest: Prczes
UrzQdu Ochmny Danych Osobowych, ul, Stawki 2 00-193 Warszawa.

W zaleinoSci od sfery w k6rej przetwarzane sq dane osobowe przez W6jta Gminy Starcza, podanie danych
osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczeg6lnych przypadkach ich podanie jest

warunkiem zawarcia umowy. O szczegolach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym
obowiqzku lub dobrowolno6ci ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani
Parfutwo bgdziecie przez osobq odpowiedziahq merytorycznie za prowadzenie sprawy Urzgdu Gminy Starcza.
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