Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust.1 i 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 - RODO) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1) informuję,
że:
1.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Pawłowice jest
Wójt Gminy Pawłowice z siedzibą w Urzędzie Gminy Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60, 43-250
Pawłowice, tel. 32 47- 56-300, adres e-mail: gmina@pawlowice.pl;
2.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: ul. Zjednoczenia 60, 43-250 Pawłowice,
tel. 32 47- 56-312, adres e-mail: i.kielkowska@pawlowice.pl;
3.
Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze, wynikającego z ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach
(Dz.U z 2019 r. poz. 631 ze zm.), w związku ze złożonym zawiadomieniem o zamiarze
zorganizowania zgromadzenia. Przetwarzanie, podanych danych osobowych, odbywa się na
podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO;
4.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane odbiorcom, państwom trzecim, organizacjom
międzynarodowym, innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa;
5.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu,
wskazanego w pkt. 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji;
6.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne w celu złożenia zawiadomienia
o zamiarze zorganizowania zgromadzenia i wynika z ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o
zgromadzeniach (Dz.U z 2019 r. poz. 631 ze zm.);
7.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu
następujące uprawnienia:
- prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
- prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są
nieprawidłowe lub niekompletne;
- prawo do żądania usunięcia danych osobowych,
- prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
8.
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania;
9.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r.

