
RODO – TWOJE DANE OSOBOWE 

 

Klauzula informacyjna dla Kontrahentów  oraz innych Stron umów 

cywilnoprawnych 

obowiązująca w Urzędzie Gminy w Dobrej, 

w związku z treścią Rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119.1). 

 

Zgodnie z art. 13 i 14  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (dalej RODO), informujemy że: 

1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane 

Państwa dane jest Wójt Gminy Dobra,  z siedzibą  w  Dobrej 72-003, ul. Szczecińska 16a, 

72-003 Dobra. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, który może udzielić Państwu więcej 

informacji o przetwarzaniu danych osobowych. Jest nim Marek Grąbczewski. Dane 

kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: inspektorodo@dobraszczecinska.pl  

 

1. Jaka jest cel i  podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych ? 

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z zawarciem i wykonaniem 

zawartej z Państwem umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b 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). 

4.  Komu będziemy przekazywać Państwa dane osobowe? 

 

      Dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom, które współuczestniczą i  

      wspierają Administratora w realizacji jego obowiązków wynikających z przepisów prawa  

      oraz w realizacji zawartych umów. Mogą to być osoby fizyczne, osoby prawne lub  ich 

      organy np. urzędy centralne, organy gminy Dobra, jednostki organizacyjne Gminy, Zakład 

      Ubezpieczeń Społecznych, policja, sądy itp.  

 

5.  Czy muszą nam Państwo podać dane osobowe? 

 

     Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i zrealizowania zawartych z 

     Państwem umów. Odmowa ich udostępnienia może uniemożliwić realizację zadań  

     umownych.  

 

6.  Jak długo Urząd Gminy Dobra może przetwarzać dane osobowe? 

 

     Państwa dane osobowe będą przetwarzane w okresie obowiązywania umów oraz do  

     czasu wygaśnięcia ewentualnych wzajemnych roszczeń wynikających z zawartych umów.  

     Mogą być one przechowywane również przez okres wynikający z przepisów 

     Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji  

     kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i  

     zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U Nr 14, poz. 67 – z późn. zm. ). 

 

7. Jakie Państwo mają uprawnienia w zakresie przetwarzania swoich danych osobowych? 

 

    Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z RODO, tj.: 

 

       - Przysługuje Państwu  prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, 

         ograniczenia przetwarzania,  
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      -  W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody  

         przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

         zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej  

         cofnięciem, 

      -  Przysługuje Państwu  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa 

         Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie. 

 

8. Informujemy, że Państwa dane nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego 

    podejmowania decyzji ani procesie profilowania. 

 

 

               

 

 


