INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art.13 ust. 1, 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.U. UE L z 2016 r. Nr
119, s.1) - dalej RODO, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Lubrza
z siedzibą w Lubrzy przy ul. Wolności 73 (48-231), tel.: 774074650, adres e-mail:
urzad@lubrza.opole.pl zwany dalej Administratorem.
2. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Krzysztof Aleksanderek,
e-mail: iod@lubrza.opole.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, z którym można
skontaktować się w sprawach swoich danych osobowych.
3. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 li. b, e
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 osobowych)
(Dz.Urz.UE.L. z 2016 r. Nr 119, s.1) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
4. Udostępnienie danych osobowych
Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów
upoważnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
5. Okres przechowywania danych osobowych
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla
jakiego zostały zebrane i przetwarzane. Mogą być usunięte dla po upływie okresu
określonego dla danej kategorii dokumentacji okresu przechowywania zależności do
kategorii archiwalnej danej sprawy.
6. Przysługujące prawa
W związku z przetwarzaniem przez Urząd Gminy w Lubrzy Pani/Pana danych
osobowych, przysługuje Pani/Panu:
1) prawo dostępu do danych osobowych,

2) prawo do sprostowania danych osobowych,
3) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
5) prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania,
oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,
7) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna

Pani/Pan,

że

przetwarzanie

danych

osobowych

narusza

przepisy

Rozporządzenia.
7. Wymóg podania danych
Przystąpienie do konkursów jest dobrowolne. W przypadku decyzji o przystąpieniu
podanie danych osobowych jest warunkiem umownym. Jest Pani/Pan zobowiązana(y)
do ich podania, a konsekwencja ich niepodania będzie brak możliwości rozpatrzenia
wniosku oraz przyznania dotacji i zawarcia umowy dotacyjnej.
8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu.
9. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego
Przetwarzane dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji
międzynarodowych.

