
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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  (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) - zwane dalej RODO,  

informuję: 

1) Administratorem danych osobowych stron przedmiotowego postępowania jest Wójt 

Gminy Rudniki, ul. Wojska Polskiego 12A, 46-325 Rudniki. 

2) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy w Rudnikach :  

e-mail: iod@rudniki.pl , tel. 34-3595072 w 11, adres pocztowy: Urząd Gminy w 

Rudnikach, ul. Wojska Polskiego 12 A, 46-325 Rudniki 

3) Dane osobowe stron przedmiotowego postępowania będą przetwarzane w celu 

realizacji ustawowych zadań Urzędu; 

4) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stron przedmiotowego 

postępowania jest art. 6 ust. 1 lit. c) i lit e) RODO; 

5) Podanie przez strony przedmiotowego postępowania danych osobowych jest 

wymogiem ustawowym; 

6) Stronom przedmiotowego postępowania przysługuje prawo dostępu do treści danych 

osobowych oraz ich sprostowania, poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, 

których podanie jest dobrowolne- prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o 

cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie 

pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy Inspektora Ochrony Danych Urzędzie 

Gminy w Rudnikach; 

7) Odbiorcami danych osobowych stron przedmiotowego postępowania będą wyłącznie 

podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, 

tj. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub 

działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają 

z przepisów powszechnie obowiązującego prawa jak również inne podmioty, które na 

podstawie stosowanych umów przetwarzają dane osobowe; 

8) Dane osobowe udostępnione przez  strony przedmiotowego postępowania nie będą 

przetwarzane w sposób zautomatyzowany;  

9) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 

10) Dane osobowe stron przedmiotowego postępowania będą przechowywane przez okres 

niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 3), a po tym czasie przez okres 

oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa (m.in. 

zgodnie z instrukcją kancelaryjną i realizacją obowiązku archiwizacyjnego); 

11) Strony przedmiotowego postępowania mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych 

narusza przepisy RODO. 
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