
 

 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w sprawie  przetwarzania danych osobowych osób składających 

oświadczenia majątkowe Wójtowi Gminy Tarnowiec 

Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO) informuję się, iż od 25 maja 2018 r.: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Gminy w Tarnowcu jest Gmina 

Tarnowiec reprezentowana przez Wójta (zwanego dalej Administratorem). Kontakt: tel. 134255509. 

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych – patrycja.kaczmarczyk-hap@ugtarnowiec.pl 

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – tj. przetwarzanie jest 

niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do realizacji obowiązków wynikających z ww. przepisów, tj. w 

celu odbioru, weryfikacji oraz publikacji oświadczeń majątkowych. 

5. Podanie danych osobowych jest wymagane ustawowo. Skutki niezłożenia oświadczenia majątkowego są 

określone w art. 24k ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 

6. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 6 lat licząc od roku następującego po roku złożenia 

oświadczenia. 

7. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługi utrzymania i udostępniania strony 

podmiotowej BIP, podmioty sprawujące nadzór i kontrolę nad działalnością administratora oraz mogące 

potwierdzić prawdziwość zawartych w składanych oświadczeniach informacji, urząd skarbowy właściwy ze 

względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie majątkowe. Jawna część oświadczenia 

majątkowego /część A/ będzie publikowana na postawie art. 24i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. 

8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują następujące żądania: 1)żądanie dostępu 

do danych osobowych; 2)sprostowania danych osobowych; 3)usunięcia danych osobowych -w przypadku gdy 

ustała podstawa do ich przetwarzania, dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane osobowe 

muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; 4)ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych -w przypadku, gdy: osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość 

danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia 

się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich 

celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń.  

9. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi 

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie. 

10. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w 

tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

 


