
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych  
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze  

 
zgodnie z art. 13 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 95/45/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych 

osobowych) 

 

TOŻSAMOŚĆ 
ADMINISTRATORA 

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych 
prowadzonych w Urzędzie Gminy Grudusk administratorem Pani/Pana danych 
osobowych jest Urząd Gminy Grudusk reprezentowany przez Wójta Gminy Grudusk z 
siedzibą w Grudusku ul. Ciechanowska 54 

DANE KONTAKTOWE 
ADMINISTRATORA 

Z administratorem – Wójtem Gminy Grudusk można się skontaktować poprzez adres 
email gmina@grudusk.com lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

DANE KONTAKTOWE 
INSPEKTORA 
OCHRONY DANYCH 

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych  

z przetwarzaniem danych. iod@grudusk.com  

CELE 
PRZETWARZANIA I 
PODSTAWA PRAWNA 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełniania obowiązku prawnego 
ciążącego na Administratorze w związku z realizacją ustawowych zadań urzędu na 
podstawie: 

 art. 6 ust. 1 RODO 

  art. 9 ust.2 lit. g RODO   

 art. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

ODBIORCY DANYCH 
 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

OKRES 
PRZECHOWYWANIA 
DANYCH 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej 
wymienionych celów, w tym również do obowiązku archiwizacyjnego  zgodnie z 
instrukcją kancelaryjną. 

PRAWA PODMIOTÓW 
DANYCH 

Przysługuje Pani/Panu prawo: 

 żądania od administratora dostępu do danych osobowych art 15 RODO 

  prawo do ich sprostowania art 16 RODO  

  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania art 17 i 18 RODO 

  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania art 21 RODO  

PRAWO WNIESIENIA 
SKARGI DO ORGANU 
NADZORCZEGO 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana 
zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. 

INFORMACJA O 
DOWOLNOŚCI LUB 
OBOWIĄZKU PODANIA 
DANYCH 

Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest 
obowiązkowe. W sytuacji dobrowolności podania danych, osoby będą o tym fakcie 
informowane.   
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