
 

Klauzula informacyjna - wiadomości wysyłane drogą elektroniczną 

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia 2016/679 RODO, 

informujemy iż: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Bardo  

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

2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych  można skontaktować się wysyłając wiadomość 

na adres e-mail: iod@bardo.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO przetwarzane będą w celu obsługi 

korespondencji drogą elektroniczną z administratorem oraz wypełnienia przez niego zadań 

określonych w przepisach szczególnych określających zakres jego działania np: wydania 

decyzji administracyjnej, postanowienia lub innego działania wynikającego z przepisów prawa, 

umowy lub Pani/Pana zgody.  

4. Pani/Pana dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom 

uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy: 

ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem, oczywiście 

w oparciu o stosowną podstawę prawną. Pani/Pana dane osobowe możemy także przekazywać 

podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, 

są nimi np: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne. 

Jednakże przekazanie Pani/Pana danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one 

odpowiednią ochronę Pani/Pana praw.  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami 

prawa, następnie zostaną usunięte. 

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. Zgodę 

można wycofać w dowolnym momencie w formie oświadczenia, które można przesłać na adres 

iod@bardo.pl . Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

7. W przypadku, gdy nie poda nam Pani/Pana swoich danych osobowych nie będziemy mogli 

 rozpatrzyć zgłoszonej przez Pani/Pana sprawy i informować o niej drogą elektroniczną.  

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

w formie profilowania. 

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

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

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych z siedziba przy ul Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.  
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