Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
W zawiązku z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z 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 (zwane dalej RODO),
informujemy że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Przyrów, z siedzibą 42-248
Przyrów, ul. Częstochowska 7, tel. 34 355 41 20, e-mail: przyrow@przyrow.pl
- reprezentowana przez Wójta Gminy.
2. Na podstawie obowiązujących przepisów wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych,
z którym kontaktować się można pisemnie na adres naszej siedziby lub poprzez email: iod@przyrow.pl.
3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu:
a) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze, na podstawie art.
6 ust. 1 lit. c RODO;
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
c) w pozostałych przypadkach dane są przetwarzane na podstawie udzielonej przez
Państwa dobrowolnej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody, na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji programu Cyfrowa Gmina –
Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami
Państwa danych osobowych mogą być:
a) 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;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą
Przyrów przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Gmina
Przyrów.
c) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie
wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym
przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo
do przenoszenia danych.

8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie
udzielonej dobrowolnej zgody, posiadają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego
przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych;
10. Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do
państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowych.
11. Administrator nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
w tym nie stosuje profilowania.
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