
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz.U.UE.L. z 2016r.
Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych jest Wójt Gminy Wodynie z siedzibą w Urzędzie Gminy Wodynie
(ul. Siedlecka 43, 08- 117 Wodynie, tel. 25 631 26 58).  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we
wszystkich  sprawach  dotyczących  przetwarzania  danych  osobowych  za  pośrednictwem  adresu  email:
inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.

3. Państwa dane osobowe: 
a)  przetwarzane będą w celu realizacji  zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo
ochrony środowiska (Dz.U. 2001r. nr 62 poz. 627 ze zm.), „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na
lata 2009 – 2032” przyjętego uchwałą Rady Ministrów nr 122/2009 z dnia 14 lipca 2009r. (Monitor Polski
2009r. nr 50 poz. 735) zmienionej uchwałą nr 39/2010 z dnia 15 marca 2010r. (Monitor Polski 2010r. nr 33
poz. 481) oraz uchwale Rady Gminy Wodynie XXXIII/230/17 Rady Gminy Wodynie z dnia 15 września
2017 r.  w sprawie  przyjęcia  "Programu usuwania azbestu  i wyrobów zawierających azbest  dla  Gminy
Wodynie na lata 2017-2032”, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wykonania zadań realizowanych w
interesie publicznym 
b) na podstawie art. 6 ust. lit. a RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu ułatwienia
kontaktu

4.  Podanie  danych  osobowych  w  zakresie  imienia,  nazwiska  i  adresu  nieruchomości  jest  wymogiem
ustawowym;  niepodanie  danych  osobowych  będzie  skutkowało  wezwaniem  do  ich  uzupełnienia,  a  w
przypadku nieuzupełnienia – pozostawieniem wniosku bez rozpoznania; wyjątek stanowią dane dotyczące
numeru telefonu, który jest podawany dobrowolnie w celu ułatwienia kontaktu 
5.  Dane  osobowe będą przetwarzane  przez  okres  niezbędny do  realizacji  ww.  celu  z  uwzględnieniem
okresów  przechowywania  określonych  w  przepisach  odrębnych,  w  tym  przepisów  archiwalnych,  tj
wieczyście.

6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie firma wykonująca prace obejmujące demontaż, transport
i unieszkodliwienie  wyrobów  azbestowych,  która  zostanie  wyłoniona  w  drodze  zapytania  ofertowego
ogłoszonego przez Urząd Gminy Wodynie.

7. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący
Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d) prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych  (ul.  Stawki  2,  00-193
Warszawa),  w sytuacji,  gdy  uzna  Pani/Pan,  że  przetwarzanie  danych  osobowych  narusza  przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

e) prawo do wycofania zgody w każdym dowolnym momencie

9. Administrator nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie stosuje
profilowania.


