Informacja dla klientów urzędu w związku ze zmianą przepisów
dotyczących ochrony danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 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, zwanego dalej RODO, celem realizacji obowiązku informacyjnego podaje się do
wiadomości następujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych obowiązujące
w Urzędzie Gminy Wadowice Górne:
1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy w Wadowicach
Górnych danych osobowych jest Wójt Gminy Wadowice Górne – Jerzy Kos. Dane
kontaktowe: Urząd Gminy w Wadowicach Górnych, 39-308 Wadowice Górne 116, tel.
14 666 97 51, e-mail: ug@wadowicegorne.pl
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować
za pomocą poczty elektronicznej, adres do kontaktu : iod@wadowicegorne.pl
3. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:
 w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze
wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcia
działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 w celu zatrudnienia pracowników,
 gdy jest to niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie
publicznym,
 gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
administratora (zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia),
 na podstawie zgody – wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej zgody.
4. Wszystkie dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Wójta
Gminy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO, w szczególności
dotyczących:
 ewidencji ludności,
 wydawania dowodów osobistych,
 realizacji zadań Urzędu Stanu Cywilnego,
 współpracy z organizacjami i stowarzyszeniami,
 realizacją funduszu sołeckiego,
 ewidencji działalności gospodarczej,
 profilaktyki uzależnień,
 ochrony przeciwpożarowej,
 zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych, ochrony zabytków,
 naliczania i poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, środków
transportu,
 zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do celów
rolniczych,
 pomocy publicznej w zakresie podatków i opłat lokalnych,
 zagospodarowania przestrzennego gminy, nadawania numeracji nieruchomości,
 gospodarowanie mieniem komunalnym,
 usuwaniem drzew,
 rozgraniczaniem nieruchomości,

 prowadzeniem postępowań związanych z ustaleniem decyzji o warunkach
zabudowy, celu publicznego, środowiskowych, zatwierdzających podział działek,
 usuwaniem azbestu,
 inwestycjami drogowymi,
 oświetleniem ulicznym,
 gospodarką ściekową,
 promocją gminy,
 utrzymaniem porządku i czystości,
 gospodarką wodną,
 księgowością opłat za odpady komunalne,
 realizacją zadań związanych z polityką oświatową.
5. Okres przetwarzania danych jest zależny od okresu niezbędnego do realizacji celu
przetwarzania wskazanego w pkt 4, zaś okres przechowywania danych jest zależny od
przedmiotu sprawy i wyznaczony zostaje na podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a jeżeli niniejszy przepis nie wskazuje
okresu dot. konkretnej sprawy dane przechowane będą możliwie najkrótszy czas
niezbędny do realizacji obowiązku lub usługi.
6. Zależnie od zakresu zbieranych danych, odbiorcami powierzonych danych mogą być:
organy administracji państwowej i samorządowej (w zakresie wynikającym z przepisów
prawa), dostawcy usług informatycznych (w zakresie niezbędnym do zapewnienia
obsługi informatycznej Administratora danych), inne podmioty realizujące usługę
końcową (w zakresie wynikającym z zawartych z Administratorem danych umów,
porozumień lub innych narzędzi prawnych). Dane osobowe będą przekazywane innym
odbiorcom wyłącznie w przypadku wystąpienia obowiązku prawnego.
7. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i umożliwi realizację ustawowych zadań
Wójta Gminy Wadowice Górne oraz załatwienie inicjowanych przez Panią/Pana spraw.
W przypadku ich niepodania nie będzie możliwe załatwienie Pani/Pana spraw,
8. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich
lub organizacji międzynarodowych.
9. Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe były odpowiednio
i właściwie zabezpieczone.
10. Każdej z osób której dane są przetwarzane przysługuje prawo do:
 żądania dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,
 sprostowania swoich danych na podstawie art. 16 RODO,
 ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO oraz ich usunięcia
po ustaniu okresu przechowywania, w myśl obowiązujących przepisów,
 prawo do cofnięcia zgody, na podstawie której przetwarzane są dane osobowe (jeśli
przetwarzanie odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody),
 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jednak
pozytywne rozpatrzenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych musi być zgodne
z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie,
 prawo do przenoszenia swoich danych, jednak pozytywne rozpatrzenie prawa do
przeniesienia danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których
odbywa się przetwarzanie,
 dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym
z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu,

 dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią
Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji
międzynarodowej bez podstawy prawnej,
 osobie, która uzna, że jej dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy
przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
11. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy pytań w zakresie przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych
można się kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy
w Wadowicach Górnych:
 listownie na adres: Urząd Gminy w Wadowicach Górnych, 39-308 Wadowice
Górne 116
 telefonicznie: 146669751
 e-mailowo iod@wadowicegorne.pl
 możliwy jest również kontakt osobisty w siedzibie Urzędu Gminy w Wadowicach
Górnych.
12. Monitoring wizyjny w Urzędzie – informacja
 w związku z pozyskiwaniem danych osobowych (wizerunek), informujemy, że
administratorem zarejestrowanych w systemie monitoringu wizyjnego danych jest
Wójt Gminy Wadowice Górne z siedzibą w Wadowicach Górnych, 39-308
Wadowice Górne 116,
 monitoring wizyjny obejmuje budynek oraz jego otoczenie i stosowany jest w celu
zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa,
 nagrania z monitoringu wizyjnego mogą zostać udostępnione organom ścigania,
w przypadku uprawnionego żądania wynikającego z zakresu działania takiego
organu,
 zapisy z kamer monitoringu wizyjnego przechowywane będą przez okres 30 dni i po
tym czasie zostaną zapisane nowymi nagraniami,
 osoba zarejestrowana przez system monitoringu wizyjnego ma prawo do dostępu do
danych osobowych oraz ograniczenia ich przetwarzania, jeśli wykaże faktyczny
powód takiego ograniczenia,
 pozytywne rozpatrzenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych w ramach
monitoringu wizyjnego musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których
odbywa się przetwarzanie,
 osobie zarejestrowanej przez system monitoringu wizyjnego, w przypadku uznania,
że dane osobowe w ramach tego systemu nie są przetwarzane w sposób prawidłowy
przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony
Danych Osobowych,
13. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
Włodzimierz Wawrzkiewicz – Sekretarz Gminy Wadowice Górne
Kontakt:
adres: 39-308 Wadowice Górne 116
tel: 14 666 97 51
e-mail: iod@wadowicegorne.pl

14. Punkt kontaktowy RODO
„Punkt kontaktowy RODO” zlokalizowany jest w budynku administracyjnym
Urzędu Gminy w Wadowicach Górnych i funkcjonuje w godzinach pracy Urzędu.
15. Do głównych zadań „Punktu kontaktowego RODO” należy:
 udzielanie ustnych i pisemnych informacji klientom Urzędu w zakresie zagadnień
dotyczących przetwarzania danych osobowych w Urzędzie,
 koordynacja spraw i udzielanie informacji, na żądanie osób, których dane są
przetwarzane, o szczegółach przetwarzania tych danych, w tym udzielanie dostępu
do danych ich dotyczących w myśl art. 15 RODO,
 koordynacja spraw związanych z załatwianiem wniosków składanych do Urzędu,
przez osoby, których dane dotyczą w trybie w art. 16-20 RODO,
 przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu naruszenia bezpieczeństwa danych
osobowych przetwarzanych w Urzędzie,
 zawiadamianie osób, których dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych
osobowych.

