
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13  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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanego dalej 

„Rozporządzeniem” lub „RODO” informuję, że: 

1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Pawłowiczki, z siedzibą                                 

przy ulicy Plac Jedności Narodu 1, 47-280 Pawłowiczki, adres email: ug@pawlowiczki.pl, 

telefon:774036461.  

2. Administrator danych osobowych informuje, iż został powołany Inspektor ochrony danych, którego 

funkcję pełni Pan Mariusz  Kwaśnik. Kontakt z Inspektorem jest możliwy za pośrednictwem poczty 

elektronicznej: iod@valven.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych, wskazany 

powyżej. 

3. Pani/ Pana dane osobowe będą  przetwarzane w celu obsługi, analizy złożonych przez Państwa                       

na żądanie oświadczeń majątkowych w związku z wykonywaną pracą pracownika samorządowego  

zatrudnionego  na stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO- przetwarzanie  jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 

na administratorze w związku z przepisami takimi jak: 

      - art. 32 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, 
 - §  1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy 

 oświadczeń  majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika 

 gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu 

 zarządzającego gminną  osobą  prawną oraz osoby wydającej decyzje  administracyjne w imieniu 

 wójta.  

5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. 

W przypadku braku wymaganych danych będziecie Państwo zobowiązani do złożenia korekty 

oświadczenia. Odmowa podania danych (tj. odmowa złożenia oświadczenia majątkowego) może 

stanowić podstawę do zastosowania kar porządkowych, sporządzenia negatywnej oceny pracownikowi 

przy ocenach pracowniczych, do rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem. 

6. Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych                         

na podstawie przepisów prawa, podmioty z którymi współpracuje Administrator na podstawie 

zawartych umów powierzenia: NETON Adrian Werner, 47-260 Polska Cerekiew, Nowa Kolonia 3, 

Grzegorz Przewłocki, Grzegorz Zieleźny, Sławomir Milewski, Mateusz Chudy netkoncept.com Spółka 

Jawna, ul. Partyzancka 5a 45-801 Opole, Poczta Polska S.A., Ministerstwo Cyfryzacji.  

7. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat. 

8. Administrator danych osobowych oświadcza i zapewnia, że stosowane przez Niego środki techniczne              

i organizacyjne mające na celu zapewnić bezpieczeństwo procesom przetwarzania danych osobowych 

odpowiadają wymaganiom określonym w RODO, w szczególności postanowieniom art. 32 RODO. 

9. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Pani/ Panu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do danych osobowych w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (art. 15 RODO), 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są 

nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO), 



c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych                    

w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (art. 18 RODO), 

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

11. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej. 

12. Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane przez Administratora danych w sposób 

zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu. 

 

  


