Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze
Zgodnie z art. 13 ust.1 i 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 - RODO) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1) informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Goczałkowice-Zdrój
jest Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój z siedzibą w Urzędzie Gminy Goczałkowice-Zdrój, ul.
Szkolna
13,
43-230
Goczałkowice-Zdrój,
tel.
32/2107185,
adres
e-mail:
gmina@goczalkowicezdroj.pl;
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: ul. Szkolna 13, 43-230 Goczałkowice-Zdrój, tel.
32/2107185, adres e-mail: abi@goczalkowicezdroj.pl;
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu potrzeby wypożyczenia sprzętu turystycznego
zgodnie z Regulaminem Wypożyczalni Sprzętu Turystycznego lub w celu przyjęcia
bagażu w przechowalni bagażu zgodnie z Regulaminem Przechowalni Bagażu;
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych
osobowych – art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Na jej podstawie przetwarzane są dane podawane przez
Pani/Pana dobrowolnie np. numer telefonu celem zapewnienia szybkiej i sprawnej komunikacji
związanej z realizacją zadań wymienionych w pkt 3;
5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Jednakże nie
wyrażenie zgody lub cofnięcie zgody na podanie danych osobowych uniemożliwi
Pani/Panu realizację zadań wymienionych w pkt 3;
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom, państwom trzecim, organizacjom
międzynarodowym, innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa;
7. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jeśli będzie to konieczne, Pana/Pani dane
będą udostępniane innym administratorom, podmiotom przetwarzającym oraz osobom
upoważnionym do przetwarzania danych osobowych (np.: sądy lub organy ścigania), które
muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Wymienieni odbiorcy danych
zostaną zobowiązani do zachowania danych osobowych w poufności w procesie ich
przetwarzania;
8. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla
którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla
którego Pana/Pani dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach
archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej;
9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do
danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; prawo do żądania
sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub
niekompletne; prawo do żądania usunięcia danych osobowych; prawo do żądania ograniczenia
przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych; prawo do
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania; prawo do cofnięcia
zgody na przetwarzanie danych osobowych;
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie
będą podlegały profilowaniu;
11. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

