KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY ELBLAG
Zgodnie z 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) zwanego dalej RODO
informuję, że:
1. Administrator Danych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Elbląg reprezentowana przez Wójta
Gminy Elbląg, której obsługę sprawuje Urząd Gminy Elbląg z siedzibą przy ul. Browarna 85,
82-300 Elbląg, tel. (055) 234- 18-84, email: sekretariat@gminaelblag.pl
2. Inspektor Ochrony Danych
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych z którym możecie Państwo kontaktować
się za pośrednictwem poczty e-mail: iod@gminaelblag.pl lub pisemnie na adres siedziby
administratora. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz z korzystaniem z praw
dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych.
3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
Państwa dane osobowe przetwarzamy w związku z wykonywaniem przez Gminę Elbląg zadań
publicznych wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz z
przepisów szczególnych regulujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w
ramach sprawowania władzy publicznej.
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 i art. 9 RODO
w związku z przepisami krajowymi regulującymi daną sprawę załatwianą przez Państwa w
Urzędzie Gminy Elbląg.
4. Odbiorcy danych
Państwa dane osobowe mogą być udostępniane zgodnie z przepisami prawa służbom, organom
administracji rządowej i samorządowej, organom ścigania oraz innym podmiotom jeżeli
wykażą interes prawny w uzyskaniu dostępu do danych. Dane osobowe mogą być ponadto

udostępnione na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych w szczególności
podmiotom obsługującym systemy informatyczne w Urzędzie Gminy Elbląg służące do
wykonywania zadań publicznych oraz innym podmiotom zewnętrznym wykonującym zadania
na rzecz Gminy Elbląg.
5. Przekazywanie danych do Państw Trzecich lub Organizacji Międzynarodowych
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do Państw Trzecich ani do Organizacji
Międzynarodowych.
6. Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe przechowywane są przez okres zgodny z ustawą z dnia 14 lipca 1983
r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i 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, a także z
zgodnie z Instrukcją kancelaryjno – archiwalną obowiązującą w Urzędzie Gminy Elbląg.
7. Prawa pomiotów danych.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Państwu następujące
uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych
danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia
zapomnianym) mające zastosowanie do danych przetwarzanych na podstawie
zgody,
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) prawo do przenoszenia i aktualizacji danych;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Ponadto w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody
osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Państwu
prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych niezgodnie z obowiązującym prawem
przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych.
Podanie danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest niezbędne w celu załatwienia
sprawy w Urzędzie Gminy Elbląg. Podanie danych wynikających ze zgody jest dobrowolne a
ich niepodanie nie ma wpływu na załatwienie sprawy.
9. Informacja o profilowaniu danych i ich automatycznym przetwarzaniu
Państwa dane osobowe nie będą profilowane ani przetwarzane automatycznie.

