
RODO 

Ochrona danych osobowych jest jedną z kluczowych zasad realizowanych przez Urząd Gminy 

Żarnowiec. W związku z czym pragniemy Państwa poinformować o najważniejszych kwestiach 

wynikających z tzw. Obowiązku informacyjnego.  

 

Co to jest RODO?  Jest to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. RODO 

wprowadza m.in. nowe prawa dla osób fizycznych, których dane są 

przetwarzane. Jednym z obowiązków administratorów, którzy 

przetwarzają dane osobowe jest informowanie osób o przetwarzaniu ich 

danych osobowych.  

Dlaczego Urząd Gminy 

przetwarza moje dane 

osobowe? 

Urząd Gminy przetwarza Państwa dane, aby prowadzić działalność 

wynikającą z przepisów prawa, w tym m.in. świadczyć usługi na rzecz 

społeczności lokalnej, prowadzić działalność organizatorską, dokonywać 

poboru podatków i opłat.  

Czy mogę mieć dostęp do 

swoich danych?  

Tak. Mogą Państwo mieć pełen dostęp do swoich danych osobowych. 

Mogą Państwo również zarządzać swoimi zgodami na przetwarzanie 

danych w zakresie w jakim zbieranie danych osobowych nie jest 

obowiązkiem prawnym gminy.  

Kto jest administratorem 

moich danych osobowych ? 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy 

Żarnowiec, a tym samym Urząd Gminy odpowiada za przetwarzanie 

danych w sposób bezpieczny, zgodny z obowiązującymi przepisami 

prawa. W sprawach ochrony danych osobowych mogą Państwo 

kontaktować się z Urzędem poprzez e-maila: ug@zarnowiec.pl oraz pod 

numerem 32 644-93-20 

Jak mogę skontaktować się 

z Inspektorem ochrony 

danych?  

Z Inspektorem ochrony danych w Urzędzie mogą Państwo się 

skontaktować pod adresem poczty elektronicznej : ug@zarnowiec.pl  

W jakim celu Urząd Gminy 

przetwarza moje dane 

osobowe?  

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Urząd Gminy w celu: 

1. Prowadzenia spraw z zakresu zadań własnych Gminy, tj.: 

 Ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, 

ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, 

 Gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji 

ruchu drogowego 

 Wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania 

i oczyszczania ścieków komunalnych i zaopatrzenia w 

energię elektryczną, 

 Działalności  w zakresie telekomunikacji 

 Ochrony zdrowia  

 Pomocy społecznej 

 Wspierania rodziny  

 Gminnego budownictwa mieszkaniowego 

 Edukacji publicznej  

 Kultury,  w tym biblioteki gminnej i innych instytucji 

kultury oraz ochrony zabytków, opieki nad zabytkami 

 

 Kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych 
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i urządzeń sportowych 

 Targowisk i hal targowych 

 Zieleni gminnej i zadrzewienia   

 Cmentarzy gminnych  

 Porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz 

ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym 

wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu 

przeciwpowodziowego 

 Utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności 

publicznej  oraz obiektów administracyjnych 

 Polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w 

ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej 

 Wspierania i upowszechniania idei samorządowej,  w tym 

tworzeniu warunków do działania i rozwoju jednostek 

pomocniczych i wdrażania programów pobudzania 

aktywności obywatelskiej 

  Promocji gminy  

 Współpracy i działalności na rzecz organizacji 

pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 

ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.  U.  z  2019  r. 

poz. 2020 ze zmianami)  

 Współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi 

innych państw 

2. Prowadzenia spraw z zakresu zadań zleconych, tj.: 

 Urzędu Stanu Cywilnego  

 Ewidencji ludności 

 Dowodów osobistych 

 Działalności gospodarczej 

 Spraw wojskowo- obronnych 

 Obrony cywilnej 

 Przeprowadzenia wyborów i referendów.  

Kto jest odbiorcą moich 

danych ? 

Urząd Gminy nie przewiduje udostępniać Państwa danych osobowych 

podmiotom innym, niż te którym Urząd Gminy powierzył do 

przetwarzania dane osobowe na podstawie umów powierzenia danych 

osobowych  (tzw. Podmioty przetwarzające)  

Czy moje dane osobowe 

będą przekazywane do 

państwa trzeciego lub 

organizacji 

międzynarodowej ? 

Obecnie Urząd Gminy nie planuje przekazywać Państwa danych 

osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

Jak długo Państwa dane 

osobowe będą 

przechowywane przez 

Urząd Gminy? 

W związku z przetwarzaniem przez Urząd Gminy danych osobowych 

przysługuje Państwu prawo do: 

1. Dostępu do treści swoich danych (art.15 RODO) 

2. Do sprostowania danych (art.16 RODO) 

3. Do usunięcia danych (art.17 RODO)  

4. Do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) 

5. Do przenoszenia danych (art. 20 RODO)  

6. Do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO) 



7. Do nie podlegania decyzjom podjętym w warunkach 

zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym 

profilowania (art.22 RODO) 

Do kogo mogę wnieść 

skargę? 

W przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych przez Urząd 

narusza przepisy RODO  przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

Czy podanie danych 

osobowych jest dobrowolne 

czy obligatoryjne ?  

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże w celu 

dokonania prawidłowej obsługi Państwa wniosków niezbędne. Brak 

podania danych, niejednokrotnie może utrudnić lub całkowicie 

uniemożliwić załatwienie spraw w sposób zgodny z Państwa 

oczekiwaniami. Przepisy szczególne mogą jednak przewidywać sytuacje 

w których podanie danych osobowych jest obowiązkowe, np. z zakresu 

praw podatkowego.   

Czy moje dane osobowe 

będą przetwarzane w 

sposób zautomatyzowany ?  

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.  

 


