Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (dalej: RODO) Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik
nad Sanem informuje, iż :
1. Administratorem Pan/Pani danych osobowych jest Gmina i Miasto Rudnik nad
Sanem reprezentowana przez Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, z
siedzibą: ul Rynek 40, 37-420 Rudnik nad Sanem.
2. W Urzędzie Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem wyznaczony został Inspektor
Ochrony Danych – Pan Sebastian Stój, z którym można się skontaktować:
mailowo (iod@rudnik.pl), telefonicznie (0158762555) listownie (Inspektor
Ochrony Danych, ul Rynek 40, 37-420 Rudnik nad Sanem). Z Inspektorem
Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych.
3. Zgromadzone dane osobowe będą przetwarzane w celu przyznania świadczeń
wynikających z następujących ustaw:
- Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1560 z późn. zm);
- Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z
2018 r. poz. 1540 z późn. zm..);
- Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1356 z późn. zm.);
4. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będą organy administracji państwowej,
organy kontrolne oraz organy sądowe.
5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pan/Pani, iż
przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016r.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.
8. Podanie przez Pana/Pani danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
Jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania a konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
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