
Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO), 

informujemy, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Połczyn-Zdrój z siedzibą 78-320 Połczyn-

Zdrój, Plac Wolności 3-4, tel. 94 36 66 100, e-mail: urzad@polczyn-zdroj.pl. Przedstawicielem 

administratora danych osobowych jest Burmistrz Połczyna-Zdroju. 

2) Na podstawie obowiązujących przepisów wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym 

kontaktować się można w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych: pisemnie na adres 

naszej siedziby lub poprzez e-mail: iod@polczyn-zdroj.pl.  

3) Pani/Pan a dane osobowe:  

a) w zakresie imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz PESEL i nr telefonu przetwarzane będą w celu 

realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w 

gminach, Uchwały Nr LI/458/2014 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 25 czerwca 2014 r. w 

sprawie zasad udzielenia dotacji celowej osobom fizycznym ze środków budżetu Gminy Połczyn-Zdrój 

na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków zmienionej Uchwałą Nr XXXVII/353/2017 Rady 

Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 31 maja 2017 r., na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, związanego z udzieleniem dotacji 

na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków; 

b) w zakresie numer telefonu przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. lit. a RODO, tj. zgody na 

przetwarzanie danych osobowych w celu ułatwienia kontaktu i ustalenia daty wizji lokalnej oraz 

poinformowania o ewentualnych brakach formalnych do złożonego wniosku. Zgodę możesz 

wycofać w dowolnym momencie. 

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) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania,  

a następnie dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 

1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, który wynosi 5 lat. 

6) Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:  

 naszym dostawcom usług IT, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych. 

Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami, 

 podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 

7) Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub 

ograniczenia przetwarzania, a w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej 

zgody – prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. 

8) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony 

danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9) Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego czy 

organizacji międzynarodowych. 

10) Administrator nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie stosuje 

profilowania. 
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