KLAUZULA INFORMACYJNA
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; dalej: RODO jako informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych jest Urząd Gminy Rudka, ul. Brańska 13, 17-123
Rudka.
2) Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem
Ochrony Danych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych za pomocą adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres
Administratora.
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia przez Urząd Gminy
Rudka usługi SMS-owy system ostrzegania i informowania mieszkańców Gminy Rudka.
a) W związku z powyższym podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi
1
art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
4) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.
5) Podanie danych wymaganych do realizacji celu określonego w pkt 3 jest dobrowolne.
Konsekwencją niepodania danych będzie brak realizacji określonego celu.
6) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą
podlegać profilowaniu.
7) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
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 do usunięcia danych osobowych;
e) 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).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym
formularzu przez Urząd Gminy Rudka, ul. Brańska 13, 17-123 Rudka, w celu realizacji SMSowego systemu ostrzegania i informowania mieszkańców Gminy Rudka. Znam treść klauzuli
informacyjnej dotyczącej prawa dostępu do treści moich danych. Jestem świadomy/a, iż moja
zgoda może być odwołana w każdym czasie.

……………………………………
(data i podpis)

