
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

W celu realizacji postanowień art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i

Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO”

informuję, że:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Mierzęcice, ul. Wolności 95,

42-460 Mierzęcice, tel. 32 288 79 00, e-mail: gmina@mierzecice.pl

2) W  sprawach  dotyczących  przetwarzania  danych  osobowych,  może  się  Pani/Pan

kontaktować  z  wyznaczonym  przez  Administratora  inspektorem  ochrony  danych,

listownie  na  adres  Administratora  z  dopiskiem  "IOD",  oraz  mailowo:  e-mail:

iodo@mierzecice.pl.  Z  inspektorem  danych  osobowych  można  kontaktować  się  we

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, oraz korzystania z

praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu wydawania zaświadczeń uprawniających do

zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

4) Administrator  danych  osobowych  przetwarza  dane  osobowe  na  podstawie

obowiązujących przepisów prawa i są one niezbędne do realizacji zadań wynikających z

ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla

gospodarstw domowych.

5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, o

którym mowa w pkt.  3  z  uwzględnieniem okresów przechowywania  określonych w

przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.

6) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą

podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

7) Państwa  dane  osobowych  nie  będą  przekazywane  poza  Europejski  Obszar

Gospodarczy. 

8) W  związku  z  przetwarzaniem  Państwa  danych  osobowych,  przysługują  Państwu

następujące prawa:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;



d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o którym mowa w art. 21

RODO;

e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki

2, 00- 193 Warszawa), w sytuacji,  gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych

osobowych  narusza  przepisy  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych

osobowych (RODO);

9) Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do podania danych. Ich nieprzekazanie

skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3.

10) Państwa  dane  osobowe  będą  ujawniane  osobom  działającym  z  upoważnienia

Administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie

na polecenie Administratora,  chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa

członkowskiego.  Państwa  dane  osobowe  mogą  zostać  przekazane  podmiotom

zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a

także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.


