Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(dalej zwane Rozporządzenie) Urząd Gminy w Brańszczyku jako Administrator Danych, przetwarza
dane interesantów (osób fizycznych, podmiotów w znaczeniu osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą oraz wskazanego przedstawiciela podmiotu, będącą osobą fizyczną).
Niniejszym przekazujemy informację:
1. O Administratorze Danych
Administratorem Danych jest Urząd Gminy w Brańszczyku z siedzibą w Urzędzie Gminy Brańszczyk,
ul. Jana Pawła II 45, 07-221 Brańszczyk
Dane kontaktowe:
Adres e-mail: sekretariat@branszczyk.pl
Numer telefonu: 29 59 29 310
Adres korespondencyjny: ul. Jana Pawła II 45, 07-221 Brańszczyk
2. O celu przetwarzania i podstawach legalności ich przetwarzania
Państwa dane osobowe, przetwarzane są w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb gminnej wspólnoty
samorządowej na określonej przesłance legalności, w zakresie:

CEL
Realizacja ustawowych zadań
gminy wynikających z przepisów
prawa na podstawie:

PRZESŁANKI
LEGALNOŚCI
• art. 6 ust. 1 lit. c)
Rozporządzenia

OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym;
Ustawy z dnia 24 września 2010 r.
o ewidencji ludności;
Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.
o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej;
Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych;
Ustawy z dnia 28 listopada 2014 r.
Prawo o aktach stanu cywilnego;
Ustawy z dnia 8 sierpnia 2010 r. o
dowodach osobistych;
Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
i aktów wykonawczych;
Ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o
wychowaniu
w
trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
i aktów wykonawczych;
Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r.
o podatku akcyzowym;
Ustawa z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości;
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o systemie informacji oświatowej;
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami;

•
•

•

Załatwienie dotyczącej Państwa
sprawy, zgodnie z przepisami
prawa
oraz
wewnętrznymi
procedurami administracyjnymi
na podstawie:

•

art. 6 ust. 1 lit. f)
Rozporządzenia

Zawarcie i wykonanie Umowy
na podstawie:

•

art. 6 ust. 1 lit. b)
Rozporządzenia

Dochodzenia
należności
w uzasadnionych przypadkach na
podstawie:

•

art. 6 ust. 1 lit. f)
Rozporządzenia

przejrzystości
wykrywania
nadużyć na

•

art. 6 ust. 1 lit. c)
i
lit.
f)
Rozporządzenia

Przyjmowania i publikowania
oświadczeń majątkowych od
osób zobowiązanych do ich
składania na podstawie:

•

art. 6 ust. 1 lit. c)
Rozporządzenia

Zapewnienia
w
zakresie
i zapobiegania
podstawie:

•

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r.
o
postępowaniu
egzekucyjnym
w administracji.

•

Ustawa z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym;
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r.
o
ograniczeniu
prowadzenia
działalności gospodarczej.
Ustawa z dnia 13 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach;
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r.
Ordynacja podatkowa;
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych.

•

Pobierania
opłat
za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi, podatków od
nieruchomości, rolnych i leśnych
od osób fizycznych i prawnych,
podatków
od
środków
transportowych na podstawie:

•

Zwrot podatku akcyzowego
zawartego
w
cenie
oleju
napędowego, przyznawanie ulg
z tytułu nabycia gruntów rolnych,
ulgi
inwestycyjnej
w podatku rolnym na podstawie:

•

•
•

•
•

Wydawania
decyzji
o zgromadzeniach publicznych,
organizacja imprez masowych na
podstawie:
Zapewnienie
bezpieczeństwa
osób i mienia (dane osobowe
interesantów)
poprzez
prowadzenie monitoringu na
podstawie:
Rejestracja, dokonywanie zmian
i wyrejestrowywanie działalności
gospodarczej w CEiDG na
podstawie:

•
•

art. 6 ust. 1 lit. f)
oraz art. 9 ust. 2 lit.
e) Rozporządzenia.

Ustawa z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie
lokali mieszkalnych i dodatkach
mieszkaniowych;
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r.
o Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej i
Punkcie
Informacji
dla
Przedsiębiorcy;
Ustawa z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach.

•
•

•

Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie
stawki zwrotu podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji
rolnej na 1 litr oleju w 2018 r.;
Ustawa z dnia 15 listopada 1984r.
o podatku rolnym.
Ustawa z dnia 24 lipca 2015r. Prawo
o zgromadzeniach;
Ustawa
z
20.03.2009
r.
o bezpieczeństwie imprez masowych.
Art. 114 Ustawy z dnia 10 maja 2018
r. o ochronie danych osobowych;
Art. 9a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym.
Ustawa z dnia 2
o
swobodzie
gospodarczej.

lipca 2004r.
działalności

W pozostałych przypadkach
Pani/Pana
dane
osobowe
przetwarzane są wyłącznie na
podstawie:

•

Udzielonej zgody

3. O odbiorcach danych
Odbiorcami Państwa danych są:
•

•
•

•

organy władzy i administracji publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub
działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z
przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
podmioty wymiaru sprawiedliwości;
inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Gminy
Brańszczyk, przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Wójt Gminy
Brańszczyk;
inne podmioty gdy istnieją przyczyny prawne w zakresie:
− dążenia do spełniania wymogów obowiązującego prawa, przepisów, procesów
prawnych lub prawomocnych żądań instytucji państwowych;
− wykrywania oszustw i zapobiegania im, a także rozwiązywania innych problemów
dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych;
− ochroną praw własności lub bezpieczeństwa Administratora Danych oraz pozostałych
osób w sposób wymagany bądź dozwolony przez przepisy prawa.

Administrator Danych, oświadcza, że dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza obszaru
UE.
4. O czasie przetwarzania danych
Dane osobowe są przetwarzane przez okres ustalony zgodnie z celem i podstawą legalności ich
przetwarzania, w tym:
•

•
•
•

•
•

w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z
uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te
przepisy (jest to na przykład obowiązana zgodnie z przepisami prawa do przechowywania
danych osobowych użytkownika przez dłuższy okres lub jeśli dane osobowe użytkownika są
potrzebne do wniesienia zarzutów prawnych lub podjęcia obrony przed zarzutami prawnymi,
firma zachowa dane osobowe użytkownika do zakończenia odpowiedniego okresu
przechowywania lub do momentu rozstrzygnięcia przedmiotowych zarzutów);
w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie przyjmowania
i publikowania oświadczeń majątkowych od osób zobowiązanych do ich składania dane są
przechowywane i przetwarzane przez 6 lat;
w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie zapewnienia
bezpieczeństwa osób i mienia (dane osobowe interesantów) poprzez prowadzenie monitoringu
okres ich przetwarzania to 30 dni;
w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego
interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu
(np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się
osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw
taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;
w przypadku zakończenia realizacji umowy, przez okres do 5 lat od dnia zakończenia
/ rozwiązania umowy;
w przypadku, gdy Administrator Danych przetwarza dane osobowe na podstawie udzielonej
zgody, dane przetwarzane będą do momentu wycofania zgody;

•

w pozostałych przypadkach Administrator Danych będzie przetwarzał i przechowywał dane
osobowe zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne, Ustawę
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w tym rozporządzenie
Prezesa Rady 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.

5. O prawach, które Państwu przysługują
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. daje
każdej osobie, której dane są przetwarzane szereg praw, o których warto wiedzieć:
•

•

•

•

•

Prawo do żądania usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) dotyczących Państwa danych
osobowych z systemów informatycznych oraz z akt. Prawo to zostanie przez Administratora
zrealizowane, o ile nie spoczywa na Administratorze prawny obowiązek zachowania, a tym
samym przetwarzania danych, pomimo wniesienia prawa do bycia zapomnianym;
Prawo dostępu do swoich danych (żądania wydania kopii danych). Informujemy, że każda
osoba fizyczna, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do swoich danych osobowych
jakie są przetwarzane przez Administratora Danych w formie wydania kopii lub
wyeksportowania danych zapisanych w powszechnie obowiązującym formacie;
Prawo do poprawy danych (aktualizacji danych). Każda osoba ma prawo do sprostowania,
aktualizowania danych osobowych. Informujemy, że poprawienie danych, nie spowoduje
usunięcia danych przed dokonaniem aktualizacji, co związane jest z obowiązkiem zachowania
spójności danych, przetwarzanych przez Administratora w określonym celu;
Prawo do ograniczenia przetwarzania, w tym również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych powołując się na określoną sytuację. Informujemy, że wskazane prawo
zostanie przez Administratora zrealizowane wyłącznie w sytuacji, gdy wykonanie określonej
czynności nie jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa, które obligują
Administratora do przetwarzania danych;
Prawo do przeniesienia danych z systemów informatycznych na rzecz wskazanego podmiotu
trzeciego wyłącznie w sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są do umowy, której
wnioskujący jest stroną lub gdy udzielił zgody, zgodnie z RODO, wyeksportujemy wskazane
dane zapisane w powszechnie obowiązującym formacie, w celu ich dalszego przekazania do
innego administratora danych.

Uprawnienia, o których mowa powyżej można zrealizować osobiście składając pisemny wniosek
w sekretariacie Urzędu Gminy Brańszczyk,
W sytuacji, gdy uznaliście Państwo, że naruszyliśmy powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące
przetwarzania i ochrony danych osobowych to każda osoba fizyczna, której dane są przetwarzane ma
prawo do wniesienia skargi na działania Administratora Danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

