INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Działając na podstawie art. 13 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 („RODO”)
informujemy, że przetwarzamy Pani/ Pana dane osobowe.
1. Kto jest Administratorem Pani/ Pana danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Roźwienica. Z Administratorem Danych
osobowych można się kontaktować listownie, na adres: Roźwienica 1, 37-565 Roźwienica,
za pośrednictwem poczty e – mail, na adres: ug_rozwienica@pro.onet.pl
2. Z kim może się Pani/ Pan dodatkowo kontaktować
Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych w osobie Jakuba Kłaka, z którym
można się kontaktować listownie, na adres: ul. Roźwienica 1, 37-565 Roźwienica, za pośrednictwem poczty
e – mail, na adres: iod.gmina@rozwienica.itl.pl
3. Jakie są cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 podjęcie działań przed zawarciem umowy oraz realizacji umowy, której jest Pani/ Pan stroną (art.
6 ust. 1 lit. b RODO),
 wypełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze danych na podstawie
obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – m.in. z art. 34 ust. 6 ustawy z 13
października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych, który stanowi, że jeśli do opłacania
składek ZUS za ubezpieczonego zobowiązanych jest kilku płatników, składka na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe ma być naliczana przez każdego z nich, chyba że ubezpieczony przedstawi
dokumenty z których wynika brak takiego obowiązku, oraz z art. 46 ust. 1 ww. ustawy, na mocy
którego płatnik składek jest obowiązany według zasad wynikających z przepisów ww. ustawy
obliczać, potrącać z dochodów ubezpieczonych, rozliczać oraz opłacać należne składki za każdy
miesiąc kalendarzowy, a także z art. 11 ust. 3 ustawy z 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji
i identyfikacji podatników i płatników, mówiącym o tym, iż płatnicy zobowiązani są do wymagania
od podatników podania identyfikatora podatkowego i podawania go organom skarbowym na
dokumentach związanych z wykonywaniem zobowiązań podatkowych (np. na drukach PIT-11),
4. Kto może być odbiorcą Pani/ Pana danych osobowych
Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych mogą być:
 organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie
obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy
wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną,
 podmioty przetwarzające na podstawie zawartych stosownych umów powierzenia lub inni
administratorzy danych przetwarzający Pani/ Pana dane we własnym imieniu, tj. podmioty
świadczące usługi księgowe, kadrowe, audytowe, podmioty prowadzące działalność pocztową lub
kurierską, podmioty świadczące usługi w zakresie BHP oraz medycyny pracy, podmioty świadczące
usługi teleinformatyczne i hostingowe, podmioty udostępniające narzędzia lub obsługujące systemy
teleinformatyczne, podmioty prowadzące działalność płatniczą (np. banki).

5. Jak długo dane osobowe będą przechowywane
Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres:
 w zakresie dotyczącym realizacji łączącej nas umowy – Pani/Pana dane osobowe będą
przetwarzane przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu oraz przez okres
uprawniający nas do dochodzenia roszczeń,
 w zakresie dotyczącym obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – Pani/Pana dane
osobowe będą przetwarzane przez czas wykonania obowiązków oraz przez czas w którym przepisy
prawa nakazują nam przechowywać dane np. podatkowe,
 w zakresie prawnie uzasadnionych celów realizowanych przez Administratora – Pani/Pana dane
osobowe będą przetwarzane do czasu ich realizacji.
6. Jakie przysługują Pani/ Panu prawa
Przysługuje Pani/ Panu, prawo do: dostępu do danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
sprostowania (poprawienia) danych, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, usunięcia
danych („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu,
przenoszenia danych (z zastrzeżeniem odrębnych przepisów, które mogą ograniczyć lub wyłączyć
poszczególne prawa, wskazane w pkt 6 powyżej).
Administrator danych osobowych informuje również, że przysługuje Pani/ Panu prawo do wniesienia skargi
do organu nadzorczego w przypadku gdy Pani/ Pana zdaniem dane osobowe są przetwarzane w sposób
niezgodny z obowiązującym prawem. Organem nadzorczym w kwestii ochrony danych osobowych jest
Prezes Urząd Ochrony Danych Osobowych.
7. Dlaczego podanie danych jest ważne
Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Odmowa podania przez
Panią/Pana danych osobowych będzie wiązała się z brakiem możliwości zawarcia, a tym samym realizacji
umowy.
8. Czy Pani/ Pana dane osobowe będą podlegały automatycznemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu
Pani/ Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

