KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 pkt 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
zwanego RODO informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Czerwonak z siedzibą przy
ul. Źródlanej 39, 62-004 Czerwonak, reprezentowany przez Wójta Gminy Czerwonak. Dane do
korespondencji: Urząd Gminy Czerwonak z siedzibą przy ul. Źródlanej 39, 62-004 Czerwonak lub
adres e-mail: kancelaria@czerwonak.pl.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem do korespondencji: Urząd
Gminy Czerwonak z siedzibą przy ul. Źródlanej 39, 62-004 Czerwonak lub adresem e-mail:
iodo@czerwonak.pl.
3. Podstawą prawną działalności Urzędu Gminy Czerwonak jest ustawa z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym.
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
a. art. 6 ust. 1 lit. a RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
b. art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze.
5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z realizacją przez Wójta Gminy
Czerwonak Uchwały nr 299/XXXI/2021 Rady Gminy Czerwonak z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie
przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości za marzec i kwiecień 2021 roku
dla przedsiębiorców będących podatnikami podatku od nieruchomości na terenie gminy
Czerwonak.
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane
dotyczą zobowiązana jest do ich podania.
7. Pozostałe dane osobowe podane przez Panią/Pana są dobrowolnie. Dotyczy to m.in.: podania
danych kontaktowych tj.: numer telefonu czy adres e-mail. Brak ich podania może skutkować
ograniczeniem form komunikacji. Dobrowolna zgoda może zostać cofnięta w dowolnym miejscu
i czasie.
8. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom, w szczególności
instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora lub podmiotom uprawnionym
do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa.
9. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą także m.in. dostawcy usług zaopatrujących
administratora danych w rozwiązania techniczne oraz zarządzanie organizacją, podmioty
świadczący usługi prawne i doradcze oraz podmioty udzielające pomoc administratorowi danych
w dochodzeniu należnych roszczeń.
10. Posiada Pani/Pan prawo do:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;

b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
c.

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.

12. Nie posiada Pani/Pan prawa do:
a. usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. c lub e RODO;
b. przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c.

sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

13. Dane osobowe należące do Pani/Pana nie podlegają profilowaniu ani nie będą przekazywane do
państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).
14. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego dane
osobowe zostały zebrane a następnie zarchiwizowane, przez czas wynikający z przepisów ustawy
z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
15. Jeżeli Pani/Pan uważa, że podane dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, można
wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa).

