
Zalqcznik nr 3 

INFORMACJE 0 PRZETWARZANI DANYCH OSOBOWYCH W URZE;DZIE 
GMI~Y SLUBICE 

Zgodnie z art. I3 us\. 1 i 2 Rozporz~dzenJ Parlamentu Europejskiego i Rady CUE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochr9ny os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobo9nego przeplywu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzqdzeqie 0 ochronie danych, dalej RODO (Dz. Urz. Unii 
Europejskiej L 11911, 4/05120 16) informujy~ ze: 

1. 	 Administratorem Pani/Pana danych osl bowych jest W6jt Gminy Slubice z siedzibq w 
Slubicach ul. Plocka 32, 09-533 Slubice~ Tel. 24 27 89 31, mail: ugslubice@plocman.pl. 

2. 	 Pani/Pana dane osobowe przetwarzan9 bydq w celu wypelnienia obowiqzku prawnego 
ciqi:qcego na Administratorze, na pOdsftawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, bqdz wykonania 
zadania realizowanego w interesie p blicznym lub w ramach sprawowania wladzy 
publicznej powierzonej Administratoro i, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO. 

3. 	 W zwiqzku z przetwarzaniem danych w ..elu wskazanym powyzej, PanilPana dane osobowe 
mogq bye udostypniane innym odbiorc m lub kategoriom odbiorc6w danych osobowych, 
kt6rymi mogq bye: 
1) podmioty upowai:nione do odbio u PanilPana danych osobowych na podstawie 

odpowiednich przepis6w prawa; 
2) podmioty, kt6re przetwarzajq PaIfi/Pana dane osobowe w imieniu Administratora 

na podstawie zawartej umowy pO~Wierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. 
podmioty przetwarzajqce). 

4. 	 PanilPana dane osobowe nie bydq prze azywane do panstw trzecich. 
5. 	 Pani/Pana dane osobowe bydq przetwarzane przez okres niezbydny do realizacji 

wskazanego powyzej celu przetwarzal ia, w tym r6wniez obowiqzku archiwizacyjnego 
wynikajqcego z Jednolitego Rzeczow go Wykazu Akt organ6w gminy oraz urzyd6w 
obslugujqcych te organy i ustawy 0 nar .dowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

6. 	 W zwiqzku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysluguje 
Pani/Panu prawo: dostypu do tresci 1anych, sprostowania danych, usuniycia danych, 
ograniczenia przetwarzania danych, p~zenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych. I 

(Uwaga: realizacja powyzszych praw 1usi bye zgodna z przepisami prawa, na podstawie 
kt6rych odbywa siy przetwarzanie d~nych oraz RODO, a takze m. in. z zasadami 
wynikajqcymi z kodeksu postypowania administracyjnego czy archiwizacji). 

7. 	 W przypadku wyrazenia zgody na prz~twarzanie danych skorzystanie z prawa cofniycia 
zgody nie rna wplywu na przetwarzanie,lkt6re mialo miejsce do momentu wycofania zgody. 

8. 	 Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi d organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzydu Ochrony 
Danych Osobowych. 

9. 	 Podanie przez Paniq/Pana danych osobowych jest: 
1) warunkiem prowadzenia sprawy J. Urzydzie Gminy Slubice i wynika z przepis6w 

prawa; 
2) warunkiem zawarcia umowy, kt6rej stronq jest osoba, kt6rej dane dotyczq; 
3) dobrowolne, jednak niezbydne do z latwienia sprawy w Urzydzie Gminy Slubice. 

10. PanilPana dane nie bydq poddawane z utomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
r6wniez profilowaniu. 

mailto:ugslubice@plocman.pl


Zapoznalem(-am) z treSciq klauzuli iriformacyjnej, w tym z iriformacjq 0 celu i sposobach 

danych osobowych oraz 0 mi przyslugujq w z 

przetwarzaniem danych osobowych. 

(miejscowosc, data) (podpis osoby skladajqcej oswiadczenie) 


