
 

Klauzula informacyjna 

W związku z zapisami  art. 13 oraz 14 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  (Dz.U UE z 2016 

r. L119, poz.1) informujemy, że:  

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Ustronie Morskie z siedzibą                  

w Ustroniu Morskim (78-111) przy ulicy Rolnej 2, z którym można kontaktować się mailowo 

za pośrednictwem adresu: sekretariat@ustronie-morskie.pl . 

• Inspektorem Ochrony Danych jest Sławomir Kozieł, z którym można kontaktować się 

mailowo za pośrednictwem adresu: iod@ustronie-morskie.pl we wszelkich sprawach z zakresu 

realizacji obowiązku ochrony danych osobowych. 

• Administrator danych osobowych przetwarza Pana(-i) dane osobowe na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie wyrażonej przez 

Pana/Panią zgody. 

• Pana(-i) dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

a) realizacji praw i obowiązków ustawowych Administratora danych osobowych – w 

zakresie realizacji projektu grantowego - Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin 

pegeerowskich w rozwoju cyfrowym /  składanie OŚWIADCZEŃ DLA 

RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO, zawarcie umowy i jej monitoring/Pani/Pana dane 

osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego na podstawie RODO, 

art. 6 ust 1lit. a   

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji 

zadań z zakresu programu operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020. 

Administrator Danych przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym 

zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. 

W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym 

instytucjom/ podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub 

właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych porozumienia, 

umowy powierzenia danych do przetwarzania świadczących usługi na rzecz Administratora.  

• Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w 

celów 

z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach 

odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 

• W związku z przetwarzaniem Pana(-i) danych osobowych przysługują Panu(-i) 

następujące uprawnienia: 

  

a. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, 

b. prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych w przypadku, 

gdy dane są niekompletne lub niezgodne z rzeczywistością, 

c. prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych (tzw. prawo 

do bycia zapomnianym) w przypadku, gdy: 



- dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub 

w inny sposób przetwarzane, 

- osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę i nie ma innej podstawy prawnej 

przetwarzania, 

- osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie 

występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, 

- dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, 

- dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku 

prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, 

któremu podlega administrator, 

- dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa 

informacyjnego, 

d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych 

w przypadku, gdy: 

-  osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 

-  przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, 

sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich 

wykorzystywania, 

-  administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, 

ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub 

obrony roszczeń, 

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu 

stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są 

nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą, 

e. prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, gdy łącznie spełnione 

są następujące przesłanki: 

- przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy oraz 

- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, 

f. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych 

osobowych, 

g. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem, 

h. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, na adres: 

                Urząd Ochrony Danych Osobowych 

                ul. Stawki 2 

                00-193 Warszawa 

                tel. 22 531 03 00 

                fax. 22 531 03 01 

                Infolinia: 606-950-000 czynna w dni robocze od: 10.00 – 13.00 

  

• Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie, ujętym przepisami 

prawa, do których podania jest Pan(-i) zobowiązany/zobowiązana, 

a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie 

skutkowało odmową realizacji usług. 

• Pana(-i) dane mogą być poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji. 

• Pana(-i) dane nie będą poddawane profilowaniu. 
 


