KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia 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) – dalej RODO − informujemy, że:

 Administratorem Pani/Pana danych
ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice.

osobowych

jest

Wójt

Gminy

Chojnice,

 Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich
danych osobowych e-mailem: iod@gminachojnice.com.pl; pod numerem telefonu 523972129;
lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.
 Podstawa prawna przetwarzania danych to art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, oraz art. 6 ust 1
lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 Celem przetwarzania danych osobowych jest przetwarzanie w związku z: realizacją zadań
wynikających z przepisów prawa: ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego, ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawy
z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych oraz ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.
 Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków będziemy korzystać przez czas, w którym
przepisy nakazują nam przechowywać dane.
 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są osoby fizyczne biorące udział w postępowaniu
administracyjnym oraz organy władzy publicznej i inne podmioty, w zakresie i w celach, które
wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich
danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.
 W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
swoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach,
chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas ważne
prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności
lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń.
 W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli Państwo skorzystają z tego
prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
 Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich
kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych,
ograniczenia przetwarzania danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych; prawo do przenoszenia danych; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

