Klauzula informacyjna
dot. przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami 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 (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr
119, str. 1 ze zm.) w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej,
Komunalnej, Rolnictwa i Oświaty w Urzędzie Gminy w Perzowie
Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Wójt Gminy Perzów z siedzibą
w Perzowie (Perzów 78, 63-642 Perzów). Z Administratorem można się skontaktować
pisemnie pod ww. adresem lub bezpośrednio w jego siedzibie.
Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Wójta Gminy Perzów jest Monika
Idźczak, z którą skontaktować się można pod adresem e-mail: iod@perzow.pl lub pisemnie:
Perzów 78, 63-642 Perzów. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych.
Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie i w granicach prawa w celu
realizacji zadań Referatu, w tym niezbędnych do załatwienia Państwa sprawy. Obowiązek
podania przez Państwa danych osobowych wynika z przepisów praw, w szczególności ustaw,
na podstawie których realizowane są zadania Referatu. Odbiorcami Państwa danych mogą być
obsługa prawna i obsługa informatyczna Urzędu Gminy w Perzowie.
Dane przechowywane będą przez okres określony w odpowiednich przepisach
z uwzględnieniem celu ich przetwarzania, w tym zgodnie z Rozporządzeniem 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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67).
Mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych i cofnięcia udzielonej zgody. Ponadto
przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

