INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
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 (4.5.2016 L
119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), zwanego dalej RODO, informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Mały Płock, ul. Jana
Kochanowskiego 15, 18-516 Mały Płock, tel. 86 279 13 12, e-mail: ugmplock@malyplock.pl.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Małym Płocku jest możliwy pod
adresem:
 Urząd Gminy w Małym Płocku, ul. Jana Kochanowskiego 15, 18-516 Mały Płock,
 email: iod@malyplock.pl.
Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem
danych osobowych.
3) Dane osobowe podane przez Panią/Pana będą przetwarzane w związku z wypełnieniem
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz na podstawie
zgody osoby, której dane będą przetwarzane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w zakresie np.
nr telefonu, w następującym celu:
 wydania odpisu aktu stanu cywilnego 1,
1
Art. art. 44 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego
(Dz. U. z 2018r., poz. 2224 ze zm.),
4) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich
przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz innym podmiotom, które na podstawie
stosownych umów podpisanych z Gminą Mały Płock przetwarzają dane osobowe dla których
Administratorem jest Wójt Gminy Mały Płock.
5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych
w przepisach RODO.
6) Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
7) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wydania odpisu aktu stanu cywilnego.
Dane będą następnie przechowywane w celach archiwalnych, przez okres 5 lat począwszy od
1 stycznia roku następnego po ostatecznym załatwieniu sprawy.
8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego RODO.
9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia wniosku. Jest
Pani/Pan zobowiązany do podania danych, a konsekwencją niepodania danych osobowych
będzie pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
10) Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania
decyzji, w tym profilowaniu przy realizacji wyżej określonego cel
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