
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych –  
ogólna 

ADMINISTRATOR  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Nowa 
Dęba, ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba, nr tel. : +48 15 846 26 71, adres e-mail: 
gmina@nowadeba.pl.  
Czasami przetwarzanie danych osobowych przez administratora odbywa się w imieniu 
i na rzecz innych administratorów. Burmistrz przetwarza także dane zawarte w rejestrach 
centralnych prowadzonych w formie elektronicznej, dla których administratorem jest 
właściwy minister w zależności od rodzaju sprawy. 

INSPEKTOR OCHRONY 
DANYCH 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować 
w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych pisząc na adres:                                  
ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba, e-mail: iod@nowadeba.pl 

CELE I PODSTAWA PRAWNA 
PRZETWARZANIA DANYCH 
OSOBOWYCH  

1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie: 
a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia 

obowiązku prawnego ciążącego na administratorze); 
b) art. 6 ust. 1 lit. e RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania 

realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 
publicznej powierzonej administratorowi); 

c) art. 6 ust. 1 lit. b RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, 
której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie 
osoby, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której 
dane dotyczą przed zawarciem umowy); 

d) art. 6 ust. 1 lit. a RODO (tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na 
przetwarzanie swoich danych w jednym lub większej ilości określonych celów. 
 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są głównie w celu wypełnienia obowiązków 
prawnych i realizacji zadań publicznych nałożonych na administratora oraz w celu 
przygotowania i realizacji umów. Numer telefonu i adres poczty elektronicznej to 
dane, które zazwyczaj przetwarzane są w celu usprawnienia komunikacji między 
Państwem a administratorem. Po zrealizowaniu celu, do którego dane zostały 
zebrane,  są one przetwarzane w celu archiwalnym. 

ODBIORCY DANYCH 
OSOBOWYCH  

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione: 
1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub 

działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które 
wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;  

2. podmiotom, które na podstawie podpisanych umów przetwarzają dane osobowe, 
 dla których administratorem jest Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba,  
w szczególności: podmiotowi świadczącemu usługi informatyczne w zakresie 
utrzymania i serwisu sytemu komputerowego administratora, podmiotowi 
świadczącemu usługi niszczenia dokumentacji po okresie jej archiwizacji, 
podmiotowi świadczącemu usługę obsługi prawnej, operatorowi pocztowemu  
w związku z dostarczaniem korespondencji  w formie tradycyjnej; 

3. stronom i uczestnikom prowadzonych postępowań, w zakresie dopuszczalnym przez 
obowiązujące prawo. 

OKRES PRZECHOWYWANIA  
DANYCH 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 
celów, do jakich zostały zebrane, zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 
zasobie archiwalnym i archiwach, z uwzględnieniem kategorii archiwalnych, o których  
mowa w rozporządzeniu 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.  

PRAWA PODMIOTÓW 
DANYCH 

Zgodnie  z RODO przysługuje Pani/u:  
a) prawo dostępu do danych osobowych (zgodnie z art. 15 RODO); 
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b) prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych (zgodnie z art. 16 
RODO); 
c) prawo żądania usunięcia danych osobowych tzw. prawo do bycia zapomnianym 
(zgodnie z art. 17 RODO); 
d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 18 
RODO); 
e) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 21 
RODO); 
f) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 RODO); 
g) prawo do wycofania zgody, wobec danych przetwarzanych na jej podstawie  
(w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).  

 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI 
DO ORGANU NADZORCZEGO 

 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,  
w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca 
pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sadzi Pan/i,  
że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 
W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych  
(z siedzibą pod adresem:  Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa). 
 

INFORMACJA O 
DOBROWOLNOŚCI LUB 
OBOWIĄZKU PODANIA 
DANYCH OSOBOWYCH 

Najczęściej podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, 
Podanie danych może być też wymogiem wynikającym z umowy lub stanowić warunek 
jej zawarcia. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. Konsekwencją niepodania 
danych jest brak możliwości załatwienia konkretnej sprawy, co może nieść dla osoby, 
której dane dotyczą, różnorodne skutki prawne, finansowe lub/i inne. 
Podanie danych osobowych, których przetwarzanie jest oparte na zgodzie, ma charakter 
dobrowolny.  

INNE Nie będzie Pan/i podlegał/a decyzjom polegającym wyłącznie na zautomatyzowanym 
przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

 


