
KLAUZULA INFORMACYJNA 
do przetwarzania danych osobowych

Zgodnie  z  rozporządzeniem  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)
2016/679  z  27.04.2016  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. Urz. UE L 119, s. 1), informuje się, że:

1. Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Gmina  Kluki,  zwany  dalej:
"Administratorem". Pani/Pan może skontaktować się z Administratorem pisząc na
adres: 97-415 Kluki, Kluki 88 lub e-mail: sekretariat@kluki.pl.

2. Pani/Pan może skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego
przez niego inspektora ochrony danych Grzegorz Turlejski, pisząc na adres e-mail:
sekretarz@kluki.pl lub telefonując pod numer: 44 6315002.

3. Pani/Pana dane  osobowe przetwarzane  będą  w celu  związanym z realizacją  zadań
związanych  z  gospodarowaniem  odpadami  komunalnymi  przez  Gminę  Kluki,  na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 13 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. -
Ordynacja podatkowa.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane
osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych
osobowych. Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do
odbioru Pani/Pana danych.

5. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym.
6. Pani/Pana  dane  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 obowiązującym prawem.

7. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani
do organizacji międzynarodowych.

8. Pani/Pan  ma  prawo  dostępu  do  swoich  danych,  ich  sprostowania,  ograniczenia,
przetwarzania danych.

9. W związku  z  przetwarzaniem Pani/Pana  danych  osobowych  przez  Administratora
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych – strona internetowa: uodo.gov.pl.

10. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec
Pani/Pana  zautomatyzowanych  decyzji,  w  tym  decyzji  będących  wynikiem
profilowania.

…..............................................................
                                                                                         data i czytelny podpis          


