Szanowni Państwo
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 2016r. Nr 119, s.1), dalej „RODO”, informujemy, że:
1. Urząd Gminy Łaziska z siedzibą w Łaziskach 76, 24-335 Łaziska jest administratorem Pana/Pani danych osobowych.
2. Podstawą prawną gromadzenia Państwa danych jest wykonywanie zadań wynikających z
przepisów ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2017.0.862 z późn. zm.), statutu Urzędu Gminy Łaziska, kodeksu pracy, innych ustaw szczególnych oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Urzędu Gminy Łaziska.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania zadań statutowych, ustawowych oraz zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Urzędu Gminy Łaziska.
4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach prawa dotyczących przechowywania określonych dokumentów.
5. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań
określonych w pkt. 3, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
6. Urząd Gminy Łaziska wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie
się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez email: iodo@gminalaziska.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany w
pkt. 1.
7. Posiadają Państwo prawo do:
a. wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy RODO;
b. dostępu do treści swoich danych;
c. żądania poprawiania danych osobowych;
d. żądania usunięcia danych osobowych po upływie okresu określonego w pkt.3 Klauzuli.
8. Urząd Gminy Łaziska nie przekazuje Państwa danych poza teren Polski / UE / Europejskiego
Obszaru Gospodarczego.
9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

