Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 11
lipca 2014 r. o petycjach )
TOŻSAMOŚĆ
ADMINISTRATORA

Administratorem danych jest Wójt Gminy Raba Wyżna z siedzibą w
Urzędzie Gminy w Rabie Wyżnej, 34-721 Raba Wyżna 41.

DANE KONTAKTOWE Z administratorem danych można się skontaktować poprzez: tel.: +48 18
ADMINISTRATORA
269 12 50, Fax: +48 18 269 12 51 e-mail: urzad@rabawyzna.pl.
DANE KONTAKTOWE W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się
INSPEKTORA
kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych, dostępnym pod adresem eOCHRONY DANYCH
mail: iod.ug@rabawyzna.pl.
Osoby niekorzystające z poczty elektronicznej mogą złożyć zapytanie
pisemne:
* osobiście do Sekretariatu Urzędu Gminy lub pocztą tradycyjną na adres
Urzędu 34-721 Raba Wyżna 41,
* elektronicznie z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie SEKAP
(PeUP)/ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, wskazując formę w jakiej oczekują odpowiedzi
i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.
CELE
PRZETWARZANIA I
PODSTAWA
PRAWNA

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu rozpatrzenia petycji zgodnie z
przepisami prawa. Podstawą prawną przetwarzania danych jest
niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na
administratorze wynikających z przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o
petycjach. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na
udostępnienie imienia i nazwisko na stronie internetowej podmiotu
rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego, podstawą prawną
przetwarzania danych jest udzielona zgoda.

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom
przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. dostawcom

usług IT, a także innym podmiotom na podstawie obowiązujących
przepisów (przykład: na wniosek sądu, Policji).
W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody Pani/Pana imię i
nazwisko zostanie zamieszczone na stronie internetowej podmiotu
rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego w miejscu
odwzorowania cyfrowego skanu petycji na stronie internetowej. Zgoda w
tym zakresie może być w każdym czasie odwołana. Wycofanie zgody nie
ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można odwołać poprzez
adres e-mail iod.ug@rabawyzna.pl , za pośrednictwem ePUAP lub
pisemnie na adres siedziby administratora.
Ponadto jeżeli Gmina okaże się podmiotem niewłaściwym do rozpatrzenia
Pani/Pana petycji Pani / Pana dane zostaną udostępnione do podmiotu
właściwego do jej rozpatrzenia.
PRZEKAZANIE
Nie dotyczy
DANYCH
OSOBOWYCH DO
PAŃSTWA
TRZECIEGO LUB
ORGANIZACJI
MIĘDZYNARODOWEJ
OKRES
PRZECHOWYWANIA
DANYCH

Pani / Pana dane będą przetwarzane w okresie przewidzianym dla

PRAWA
PODMIOTÓW
DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo

archiwizacji dokumentów wchodzących do narodowego zasobu
archiwalnego.

żądania ich sprostowania, sprzeciwu oraz prawo ograniczenia ich
przetwarzania, a także w przypadku cofnięcia na zgody na umieszczenie
Pani / Pana imienia i nazwiska na stronie internetowej podmiotu
rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego prawo do bycia
zapomnianym

PRAWO WNIESIENIA
SKARGI DO ORGANU

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie

NADZORCZEGO

członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca
popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 531 03 00

ŹRÓDŁO
POCHODZENIA
DANYCH
OSOBOWYCH

Dane pochodzą od osób których dane dotyczą.

INFORMACJA O
DOWOLNOŚCI LUB
OBOWIĄZKU
PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich przetwarzanie
jest warunkiem rozpatrzenia petycji.

