
Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych w związku z
prowadzoną analizą potrzeb ilościowych zakupu węgla przez mieszkańców z

terenu Gminy Mierzęcice

 
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
95/46/WE (zwanej dalej RODO)  informujemy, że: 

Administratorem Danych Osobowych  jest Gmina Mierzęcice, ul. Wolności 95, 42-460 
Mierzęcice, tel. (032) 288 79 00, e-mail: gmina@mierzecice.pl [dalej: Administrator];
1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej:

iodo@mierzecice.pl  lub  listownie  na  adres  siedziby  Administratora.  Z  inspektorem
danych  osobowych  można  kontaktować  we wszystkich  sprawach  dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem
danych osobowych.  

2. Pani /Pana  dane osobowe w zakresie  imię, nazwisko, miejscowość, nr telefonu,
przetwarzane będą w celu analizy rozeznania potrzeb ilościowych zakupu węgla przez
mieszkańców  Gminy  Mierzęcice,  na  podstawie  dobrowolnego  Pani/Pana  udziału  w
ankiecie, tj. w oparciu o zgodę, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty  współpracujące z Gminą
w zakresie  świadczenia   usług  hostingowych,  doradczych  oraz  podmioty  i  instytucje,
których dostęp do danych wynika z obowiązujących przepisów prawa (m.in. sąd, organy
ścigania)

4. Dane  osobowe  Pani/Pana  nie  będą  przekazane  odbiorcom  do  państwa  trzeciego  lub
organizacji międzynarodowej 

5. Dane  osobowe  będą  przechowywanie  przez  Administratora  do  czasu  zakończenia
diagnozowania potrzeb ilościowych zakupu węgla przez mieszkańców Gminy Mierzęcice,
a po tym czasie zostaną trwale usunięte;

6. W zakresie przewidzianym przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do
danych osobowych, ich sprostowania, otrzymania ich kopii oraz prawo do usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania danych;

7. Posiada  Pani/Pan  prawo  do  cofnięcia  zgody  w  dowolnym  momencie  bez  wpływu  na
zgodność  z  prawem przetwarzania,  którego  dokonano  na  podstawie  zgody  przed  jej
cofnięciem, kierując żądanie na adres poczty elektronicznej: gmina@mierzecice.pl;

8. Posiada  Pani/Pan  prawo  do  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych
Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), jeśli uzna Pani/Pan, że dane
przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa 

9. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz
nie profiluje danych osobowych;

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w
badaniach ankietowych na potrzeby  oszacowania potrzeb ilościowych zakupu węgla dla
mieszkańców z terenu Gminy Mierzęcice. 
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