Gmina Tłuszcz
zgodna z RODO
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
INTERESANTÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU
Niniejszym zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
przekazujemy Państwu wymagane prawem informacje.
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych interesantów Urzędu Miejskiego w Tłuszczu jest Urząd Miejski
w Tłuszczu:
adres: ul. Warszawska 10; 05-240 Tłuszcz
telefon: 29 75 73 016
mail: urzad@tluszcz.pl
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem Państwa danych osobowych przekazanych Urzędowi
Miejskiemu w Tłuszczu w związku z załatwianiem spraw w Urzędzie pełni Inspektor Ochrony Danych
(IOD). Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD):
mail: iod.tluszcz@edukompetencje.pl
CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
wypełnienia obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa na podstawie art. 6 ust. 1
pkt c 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 (tj. przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w zależności od
kategorii sprawy, w powiązaniu w szczególności z:
•

Ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. 2017 poz. 657 ze zm.)

•

Ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych Dz.U. 2017 poz. 1464 ze zm.)

•

Ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2016 poz. 2064 ze
zm.)

•

Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2017
poz. 1289 ze zm.)

•

Ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz.U.
2017 poz. 2119 ze zm.) w powiązaniu z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego
użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. 2004 nr 71 poz. 649)

•

Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz.U. 2017 poz. 1405 ze zm.)
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•

Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2018 poz. 142 ze zm.)

•

Ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz.U. 2016 poz. 487 ze zm.)

•

Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. 2017 poz. 1840 ze zm.)

•

Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2017 poz. 2222 ze zm.)

•

Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. 2017 poz. 2200 ze zm.)

•

Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2017 poz. 2101 ze zm.)

•

Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2018 poz. 121 ze zm.)

•

Ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. 2017 poz. 1892 ze zm.)

•

Ustawą z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. 2017 poz. 1821 ze zm.)

•

Ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2017 poz. 1785 ze
zm.)

•

Ustawą z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. 2017 poz. 2336
ze zm.)
KOMU DANE BĘDĄ UDOSTĘPNIANE

Dostęp do Państwa danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Urzędu
Miejskiego w Tłuszczu będą mieli wyłącznie upoważnieni pracownicy i tylko
w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków zawodowych.
Odbiorcami danych osobowych będą organy publiczne, instytucje i podmioty trzecie uprawnione do
żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. Urząd
Skarbowy, uprawnione organy kontrolne, policja).
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Urząd Miejski w Tłuszczu przez okres
niezbędny do realizacji wynikających z Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 poz. 217 ze zm.) do celów
archiwizacji.
PRAWO DOSTĘPU
Niniejszym informujemy, że posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz
prawo do ich sprostowania.
PRAWO DO SKARGI
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego dot. ochrony danych
osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r.
KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH
Podanie danych osobowych przez wnioskodawcę jest wymogiem ustawowym. Są Państwo
zobowiązani do ich podania, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości
urzędowego załatwienia sprawy (np. uzyskania zaświadczenia/decyzji/zezwolenia).
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