OGÓLNA INFORMACJA
o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 oraz art. 26 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 - Dz.Urz.
UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe.
I.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Urząd Gminy Wyry,
reprezentowany przez Wójta Gminy Wyry z siedzibą w Wyrach przy ulicy Głównej
133.

II.

Wójt Gminy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pan/Pani
kontaktować poprzez maila inspektorodo@wyry.pl. Z inspektorem ochrony danych
można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

III.

Cele i podstawy przetwarzania - rejestracja konta na platformie eUrząd na
podstawie Pana/Pani zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO1).

IV.

V.

Kategorie danych, które przetwarzamy:
− imię i nazwisko
− adres
− PESEL
− adres e-mail
− login ePUAP
Odbiorcy danych, przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych -nie przekazujemy Pana/Pani danych podmiotom zewnętrznym
ani poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VI.

Okres przechowywania danych:
Pana/Pani dane pozyskane w celu rejestracji konta na platformie eUrząd
przechowujemy zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia
18.01.2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

VII. Przysługuje Panu/Pani:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
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c) prawo do usunięcia danych - jeżeli Pana/Pani zdaniem nie ma podstaw do tego,
abyśmy przetwarzali Pana/Pani dane, może Pan/Pani zażądać, abyśmy je usunęli,
d) ograniczenia przetwarzania danych – może Pan/Pani zażądać, abyśmy ograniczyli
przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub
wykonywania uzgodnionych z Panem/Panią działań, jeżeli Pana/Pani zdaniem mamy
nieprawidłowe dane na Pana/Pani temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie
chce Pan/Pani, żebyśmy je usunęli, bo są Panu/Pani potrzebne do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Pana/Panią
sprzeciwu względem przetwarzania danych,
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
f) prawo do przenoszenia danych,
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - jeżeli uważa Pan/Pani, że
przetwarzamy Pana/Pani dane niezgodnie z prawem, może Pan/Pani złożyć w tej
sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego
właściwego organu nadzorczego,
h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych - w każdej chwili ma
Pan/Pani prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które
przetwarzamy na podstawie Pana/Pani zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani
zgody przed jej wycofaniem.
VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych - podanie przez
Pana/Panią danych jest warunkiem koniecznym do założenia konta na platformie.
Jeżeli nie poda Pan/Pani danych nie będzie możliwe założenie profilu.

