
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
(dane uzyskane od osoby której dotyczą) 

 
W związku z pozyskaniem od Państwa danych osobowych na podstawie art. 13 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 informuję, co następuje:  
 
Administrator danych osobowych: 
Administratorem Państwa danych będzie Urząd Gminy w Grabicy z siedzibą Grabica 66 97-306 
Grabica. 
Można się z nim skontaktować w następujący sposób: 

a) listownie: Grabica 66 97-306 Grabica, 
b) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na epuap: 5w46vbg/skrytka, 
c) adres e-mail: urzadgminy@grabica.pl, 
d) telefonicznie:44/6161188 

 
Inspektor ochrony danych: Możecie się państwo kontaktować z wyznaczonym przez Wójta Gminy 
Grabica inspektorem ochrony danych pod adresem grzegorz.szajerka@gptogatus.pl 

Cele i podstawy przetwarzania: Będziemy przetwarzać Państwa dane zawarte we wniosku w celu:  

a) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze, 

b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub 
w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, 

c)  w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie 
wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody 

 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 
 
Odbiorcy danych osobowych: Odbiorcami Państwa danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 
 
Okres przechowywania danych: Będziemy przechowywać Państwa dane przez okres niezbędny do 
realizacji wskazanych w pkt 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez 
Instrukcję kancelaryjną oraz przepisy prawa o archiwizacji dokumentów. 
 
Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: 

a) prawo dostępu do swoich danych, 
b) prawo do sprostowania swoich danych, 
c) prawo do usunięcia danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w 

celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub w ramach sprawowania 
władzy publicznej, 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 
e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO ( na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2  00-193 Warszawa) 
 
Informacja o wymogu podania danych: Podanie przez Państwa danych osobowych w niniejszym 
formularzu jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów 
prawa. 
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