
INFORMACJA 
o ochronie danych osobowych dla osób, których sprawy są załatwiane w sposób milczący 

Realizując obowiązek informacyjny określony w art. 13 ust.1 i ust 2 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  (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej
„RODO” Administrator danych przekazuje następujące informację:
1.  Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Wierzchosławic. 
Siedziba i dane kontaktowe: Wierzchosławice 550. tel.14 6319030.
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z
Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod@wierzchoslawice.pl lub listownie pod
adresem Administratora.
3. Państwa dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze  (art.6 ust.1 lit c RODO) w szczególności ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 ze zm) oraz innych ustaw i przepisów
regulujących wykonywanie działań gminy. W zakresie jakim załatwianie sprawy odbywa się
w sposób  milczący,  podstawą  przetwarzania  danych  osobowych  są  również  przepisy  art.
122a-122h Kodeksu postępowania administracyjnego – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.
(Dz.U.2021.735 ze zm.) 
4.  Państwa  dane  osobowe  będą  udostępnione  podmiotom  realizującym  na  rzecz  Urzędu
obsługę w zakresie elektronicznego obiegu dokumentów.
5.  Państwa  dane  osobowe przechowywane  będą  przez  okres  niezbędny  do  zrealizowania
przepisów  dotyczących  archiwizowania  danych  obowiązujących  u  Administratora
szczególnie 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.
 6. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych (na podstawie art. 15 RODO),
prawo do żądania  sprostowania  danych (na podstawie art.  16 RODO),  prawo do żądania
usunięcia danych (na podstawie art. 17 RODO), prawo żądania ograniczenia przetwarzania
(na podstawie art. 18 RODO). 
7.  Osoba,  której  dane  są  przetwarzane,  ma  prawo  do  wniesienia  skargi  do  organu
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym w celu załatwienia
sprawy,  są  Państwo zobowiązani  do  ich  podania  a  konsekwencją  niepodania  będzie  brak
możliwości załatwienia sprawy. 
9.Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą
profilowane.
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