Załącznik nr 3
do ogłoszenia
naboru na
rachmistrza
terenowego

Klauzula informacyjna
Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzeniu 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, Gmina Sędziejowice informuje, że:
1.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Sędziejowice.
Kontakt:
- listowny: 98-160 Sędziejowice, ul. Wieluńska 6
- elektroniczny: sedziejowice@zgwrp.gov.pl
- telefoniczny: 43 677 11 57, 43 677 11 02

2.

Inspektor Ochrony Danych, wyznaczony przez Wójta Gminy Sędziejowice – kontakt iod@gminasedziejowice.pl

3.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu określenia potrzeb i zainteresowania mieszkańców gminy realizacją
na terenie Gminy Sędziejowice „Programu Priorytetowego Deszczówka – Gromadzenie wód opadowych” przyjętego
uchwałą Nr 89/X/2019 z dnia 24.10.2019 r. rady nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

4.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji działań podjętych w celu udziału Gminy
w „Programie Priorytetowym Deszczówka – Gromadzenie wód opadowych” przyjętego uchwałą Nr 89/X/2019 z dnia
24.10.2019 r. rady nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, a
następnie zgodni z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).

5.

Dostęp do Pana/Pani danych osobowych będzie przysługiwał osobom i podmiotom upoważnionym na podstawie
przepisów prawa, ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Wójt Gminy Sędziejowice zawarł umowę na
świadczenie usług serwisowych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

6.

Zgodnie z RODO przysługuje Panu/Pani:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych (art. 16 RODO);
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art.18 RODO),
d) usunięcia swoich danych osobowych (art.17 RODO);
e) przeniesienia danych (art. 20 RODO);
f) wniesienie sprzeciwu (art. 21 RODO).

7.

Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

8.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania oceny zapotrzebowania udziału mieszkańców
w Programie wymienionym w punkcie 3.

9.

Administrator Danych, deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa
trzeciego.

10. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi, do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

……………..................................................
(data i czytelny podpis)

