
INFORMACJA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, 

KTÓRYCH DANE OSOBOWE PRZETWARZA URZĄD MIASTA I GMINY BARDO 

Zgodnie z art. 13 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, iż: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy w Bardzie,  

ul. Rynek 2, 57-256 Bardo, tel. 74 81 71 478. 

2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy 

kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, którym jest: Dorota Jakubas, ul. Rynek 2, 57-

256 Bardo, tel. 74 81 71 478, e-mail: iod@bardo.pl.  

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach: 

• niezbędnych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w oparciu  

o art. 6 ust.1 lit c) RODO; 

• niezbędnych do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej w oparciu o art. 6 ust.1 lit. e) RODO. 

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów 

prawa, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

oraz szeregu ustaw nakładających na Gminę Bardo obowiązki i zadania, których realizacja 

wymaga przetwarzania Państwa danych osobowych. W szczególnych sytuacjach, gdy 

przetwarzanie Państwa danych nie będzie wynikało z przepisów prawa zostaniecie Państwo 

poproszeni o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie dotyczących Państwa danych 

osobowych. Art. 6 ust.1 lit a) RODO. Niezależnie od podstawy prawnej przetwarzania 

dotyczących Państwa danych osobowych Administrator gwarantuje, że Państwa dane są 

przetwarzane w minimalnym zakresie umożliwiającym realizację ściśle określonego celu. 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane : 

• Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa jeżeli wykażą interes prawny lub 

faktyczny w otrzymaniu Państwa danych osobowych np. Sądy, Prokuratura, Komornicy 

Sądowi, państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym. 

• Podmiotom przetwarzającym na podstawie zawartych umów powierzenia lub innym 

administratorom danych przetwarzający Państwa dane we własnym imieniu takie jak: podmioty 

świadczące usługi informatycznej, pomoc prawną, lub inne podmioty świadczące usługi 

doradcze, audytowe, oraz prowadzące działalność pocztową i kurierską, a także podmioty 

świadczące działalność płatniczą np. banki  

• Innym podmiotom zgodnie z zadaniami wynikającymi z umowy, przy zachowaniu wymogów 

określonych obowiązującymi przepisami w tym wymogu poufności oraz w zakresie 

niezbędnym do dokonania danej czynności. 

 

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla 

jakiego zostały zebrane. Okresy przechowywania poszczególnych danych osobowych 

określa Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt (załącznik nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady 
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Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 

archiwów zakładowych), a tym samym okres przechowywania uzależniony jest od 

załatwianej sprawy oraz od kategorii archiwalnej). 

6. Posiadają Państwo prawo: dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a w przypadku przetwarzania danych na 

podstawie zgody prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem.  

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę 

przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami 

umowa. Natomiast w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na 

podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych 

Administratorowi ma charakter dobrowolny. 

8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również  

w formie profilowania. 

10. W przypadku naruszenia zasad przetwarzania danych osobie, której dane dotyczą, 

przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa. 

 

 


