
KOMUNIKAT W SPRAWIE RODO

RODO – skrót oznaczający Rozporządzenie 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 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z 2016 r., Nr 119, poz.
1), którego stosowanie wchodzi w życie 25 maja 2018 r. Jest to akt prawny obowiązujący  
w całej Unii Europejskiej.  Ma on na celu ujednolicenie przepisów dotyczących praw osób,
których dane dotyczą.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych  osobowych klientów i  kontrahentów obsługiwanych przez Urząd
Gminy  Radziejów,  jest  Wójt  Gminy  Radziejów,  ul.  Kościuszki  20/22,  88-200  Radziejów,  
II piętro, pokój nr 211 – organ wykonawczy Gminy Radziejów.

Cel przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą gromadzone i przetwarzane w Urzędzie Gminy Radziejów w
związku  z  realizacją  zadań  wynikających  w  przepisów  ustawy  z  dnia  8  marca  1991  r.  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994).

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

W  zależności  od  rodzaju  załatwianej  przez  Urząd  Gminy  Radziejów  sprawy,  będziemy
gromadzić i przetwarzać Państwa dane osobowe w minimalnym zakresie – niezbędnym do
prawidłowego przeprowadzenia postępowania.

Jak pozyskujemy dane osobowe?

Gromadzimy  i  przetwarzamy  dane  osobowe  pozyskane  bezpośrednio  od  Państwa  oraz  
w wyniku skierowania do nas korespondencji pisemnej, telefonicznej lub elektronicznej.

Czy ujawniamy dane osobowe?

Dostęp do Państwa danych osobowych będą mieli nasi pracownicy i współpracownicy, którzy
posiadają  stosowne  upoważnienia  nadane  im  przez  Wójta  Gminy  Radziejów,  i  którzy
wykonują swoje zadania służbowe związane z Państwa sprawą.
Państwa  dane  mogą  zostać  przekazane  tylko  podmiotom  uprawnionym  na  podstawie
odrębnych przepisów.

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem 
przez nas danych osobowych?

-  Prawo  do  żądania  dostępu  do  Państwa  danych  osobowych,  ich  sprostowania  lub
ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu związanego ze szczególną sytuacją. 
- Prawo do „bycia zapomnianym” -  usunięcia Państwa danych z naszej bazy.



W  uzasadnionych  przypadkach,  wynikających  z  przepisów  prawa,  Państwa  prawa  mogą
ulegać ograniczeniu – wtedy jednak zostaną Państwo o tym poinformowani.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie  danych  osobowych  będzie  przez  nas  wymagane  w  zakresie  umożliwiającym
załatwienie sprawy,  z  którą Państwo zwrócą się  do Urzędu Gminy Radziejów oraz w celu
realizacji zadań wynikających wprost z przepisów prawa.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Inspektorem  Ochrony  Danych  Osobowych  w  Urzędzie  Gminy  Radziejów  –  zgodnie  
z Zarządzeniem Nr 263/2018 Wójta Gminy Radziejów z dnia 25 maja 2018 r., jest Sekretarz
Gminy Radziejów Arleta Brochocka-Śliwiak, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów, II piętro,
pokój  nr  211,  tel.:  54 285  36  86  wewn.  103,  tel.  kom.  533  140  059,  e-mail:
sekretarz@ugradziejow.pl
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