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KORESPONDECJA
Administrator Pani/Pana
danych

Wójt Gminy Przemęt z siedzibą przy ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt

Inspektor Ochrony Danych

we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych można się kontaktować pod adresem: iod@przemet.pl

Cele przetwarzania

Podstawa prawna

Rejestracja korespondencji oraz
udzielanie odpowiedzi poprzez
podany nr telefonu/adres e-mail
lub adres korespondencyjny

Art. 6 ust. 1 lit. e) RODO – polega na
wywiązywaniu się na odpowiadania na pisma,
dbanie o jakość współpracy z kontrahentami i
innymi stronami zainteresowanymi. Podany nr
telefonu lub adres e-mail pozwala ograniczyć koszty
związane z wysyłką informacji drogą tradycyjną
(pocztą) oraz skrócić czas udzielonego
zapytania/odpowiedzi
Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – wypełnienie obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze w związku z
ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych

Dochodzenie roszczeń i obrony
przed roszczeniami

Czas przechowywania

5 lat

Odbiorcy

Podmioty, z którymi administrator zawarł
umowy powierzenia
Dostawcy usług pocztowych

5 lat od zakończenia
współpracy, której
dotyczy korespondencja




Przysługujące Pani/Panu prawa



Prawo żądania dostępu do danych
Prawo żądania sprostowania danych
Prawo żądania usunięcia danych
Prawo żądania ograniczenia przetwarzania
Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Obowiązek podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu rejestracji korespondencji. W przypadku nie podania danych, nie będzie
możliwe załatwienie sprawy, której dotyczy korespondencja. Podanie danych w zakresie nr telefonu oraz adresu e-mail jest
dobrowolne.
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Przekazanie danych osobowych
do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej
Zautomatyzowane
podejmowanie decyzji, w tym
profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
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REKRUTACJA PRACOWNIKÓW (KANDYDACI DO PRACY)
Administrator Pani/Pana
danych

Wójt Gminy Przemęt z siedzibą przy ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt

Inspektor Ochrony Danych

we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych można się kontaktować pod adresem: iod@przemet.pl

Cele przetwarzania

Podstawa prawna

Przeprowadzenie procesu
rekrutacji

Wykorzystanie aplikacji w
przyszłych procesach rekrutacji w
przypadku wyrażenia zgody
Dochodzenie roszczeń i obrony
przed roszczeniami

 w zakresie wskazanym w przepisach Kodeksu pracy
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO- wypełnienie obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze
 inne dobrowolnie podane dane na podstawie art. 6 ust.
1 lit. a) RODO – zgoda na przetwarzanie danych
 jeżeli w dokumentach zawarte będą dane o których
mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie
odrębna zgoda na ich przetwarzanie, w przypadku gdy
dane będą zbędne, zostaną zanonimizowane

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda na przetwarzanie
danych

Czas przechowywania

Odbiorcy

Podmioty, z którymi administrator zawarł
umowy powierzenia
Dostawcy usług pocztowych
3 miesiące

12 miesięcy lub do czasu
wycofania zgody

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – wypełnienie obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze w związku z
ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
6 miesięcy
publicznych
Przysługujące Pani/Panu prawa  Prawo żądania dostępu do danych
 Prawo żądania sprostowania danych
 Prawo żądania usunięcia danych
 Prawo żądania ograniczenia przetwarzania
 Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193
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Informacja o możliwości
wycofania zgody
Obowiązek podania danych
Przekazanie danych osobowych
do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej
Zautomatyzowane
podejmowanie decyzji, w tym
profilowanie

Warszawa
W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. Pani/Pana zgody na
przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby
uczestniczyć w procesie rekrutacji. Podanie innych danych jest dobrowolne.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Strona 7 z 79

PRACOWNICY
Administrator Pani/Pana
danych

Wójt Gminy Przemęt z siedzibą przy ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt

Inspektor Ochrony Danych

we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych można się kontaktować pod adresem: iod@przemet.pl

Cele przetwarzania

Podstawa prawna

Zawarcie oraz realizacja umowy
o pracę
Wykonanie obowiązków
prawnych ciążących na
pracodawcy m.in.: obsługa
kadrowo-płacowa, BHP,
prowadzenie akt osobowych,
ewidencji czasu pracy,
kierowanie na badania lekarskie,
naliczanie wynagrodzeń, ocena
pracownicza, realizacja zajęć
komorniczych/skarbowych,
dofinansowania do okularów, itd.
Szkolenia podnoszące
kwalifikacje
Archiwizacja danych

Czas przechowywania

Odbiorcy

Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest
niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest 50 lat/10 lat w zależności Podmioty, z którymi administrator zawarł
osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań
od daty zatrudnienia
umowy powierzenia
na żądanie osoby, której dane dotyczą przed
zawarciem umowy
Podmioty, z którymi administrator zawarł
Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – wypełnienie obowiązku
umowy powierzenia
prawnego ciążącego na administratorze
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
50 lat/10 lat w zależności Urząd Skarbowy
od daty zatrudnienia
Medycyna pracy

Art. 6 ust. 1 lit. e) RODO – przetwarzanie jest
Firmy szkoleniowe
niezbędne do wykonania zadania realizowanego w 50 lat/10 lat w zależności
interesie publicznym
od daty zatrudnienia
Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest 50 lat/10 lat w zależności Nie dotyczy
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
od daty zatrudnienia
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ciążącego na administratorze w związku z ustawą z
dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach
Dochodzenie roszczeń i obrony
Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – wypełnienie obowiązku
3 lata
Kancelaria prawna
przed roszczeniami
prawnego ciążącego na administratorze w związku z
ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych
Przysługujące Pani/Panu prawa  Prawo żądania dostępu do danych
 Prawo żądania sprostowania danych
 Prawo żądania usunięcia danych
 Prawo żądania ograniczenia przetwarzania
 Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa
Podanie danych wynikających z Kodeksu Pracy jest obowiązkowe. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości
Obowiązek podania danych
zawarcia umowy.
Przekazanie danych osobowych Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej
Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
Zautomatyzowane
podejmowanie decyzji, w tym
profilowanie
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ZLECENIOBIORCY
Administrator Pani/Pana
danych

Wójt Gminy Przemęt z siedzibą przy ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt

Inspektor Ochrony Danych

we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych można się kontaktować pod adresem: iod@przemet.pl

Cele przetwarzania

Podstawa prawna

Zawarcie oraz realizacja umowy
cywilno-prawnej

Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest
niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest
osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań
na żądanie osoby, której dane dotyczą przed
zawarciem umowy

Wykonanie obowiązków
prawnych ciążących na
pracodawcy m.in.: zgłoszenia do
ubezpieczeń społecznych
Prowadzenie dokumentacji
księgowo-podatkowej
Archiwizacja danych

Dochodzenie roszczeń i obrony
przed roszczeniami

Czas przechowywania
Do momentu
zakończenia umowy

50 lat/10 lat
Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – wypełnienie obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze
5 lat
Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne
do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze w związku z ustawą z dnia 14 lipca 1983
r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – wypełnienie obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze w związku z
ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych
Przysługujące Pani/Panu prawa  Prawo żądania dostępu do danych
 Prawo żądania sprostowania danych

Odbiorcy
Podmioty, z którymi administrator zawarł
umowy powierzenia

Podmioty, z którymi administrator zawarł
umowy powierzenia
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Urząd Skarbowy
Podmioty, z którymi administrator zawarł
umowy powierzenia
Nie dotyczy

50 lat/10 lat
5 lat

Kancelaria prawna

Strona 10 z 79





Obowiązek podania danych
Przekazanie danych osobowych
do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej
Zautomatyzowane
podejmowanie decyzji, w tym
profilowanie

Prawo żądania usunięcia danych
Prawo żądania ograniczenia przetwarzania
Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa
Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia umowy.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
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PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW – ARCHIWUM
Administrator Pani/Pana
danych

Wójt Gminy Przemęt z siedzibą przy ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt

Inspektor Ochrony Danych

we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych można się kontaktować pod adresem: iod@przemet.pl

Cele przetwarzania

Podstawa prawna

Czas przechowywania

Odbiorcy

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest
Archiwum Państwowe
Archiwizacja danych zgodnie z
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
W zależności od
obowiązującymi przepisami
ciążącego na administratorze w związku z ustawą z
kategorii sprawy
dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach
Realizacja wniosku
Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – wypełnienie obowiązku
5 lat
Podmioty, z którymi administrator zawarł
prawnego ciążącego na administratorze
umowy powierzenia
Przysługujące Pani/Panu prawa  Prawo żądania dostępu do danych – wykonanie obowiązku następuje w zakresie, w jakim dane osobowe podlegające
udostępnieniu mogą być ustalone za pomocą istniejących środków ewidencyjnych (art. 22b ust. 3 ustawy o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach)
 Prawo żądania sprostowania danych – ograniczone w stosowaniu w związku z art. 22b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach tzn. administrator przyjmie od osoby, której dane dotyczą, pisemne sprostowanie
lub uzupełnienie dotyczące jej danych osobowych, nie dokonując ingerencji w materiały archiwalne
 Prawo żądania usunięcia danych
 Prawo żądania ograniczenia przetwarzania – ograniczone w stosowaniu w związku z art. 22b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach tzn. nie ma zastosowania art. 18 RODO lit. a) oraz b) RODO w związku z
przetwarzaniem danych w archiwum
 Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa
Podanie
danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa.
Obowiązek podania danych
Przekazanie danych osobowych Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
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do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej
Zautomatyzowane
podejmowanie decyzji, w tym
profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
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INFORMACJA PUBLICZNA
Administrator Pani/Pana
danych

Wójt Gminy Przemęt z siedzibą przy ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt

Inspektor Ochrony Danych

we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych można się kontaktować pod adresem: iod@przemet.pl

Cele przetwarzania

Podstawa prawna

Udostępnianie informacji
publicznej w BIP:

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze w związku z :
 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym
 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie
do informacji publicznej

6 lat

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze w związku z :
 Ustawa z dnia 6 września 2001 r . o dostępie
do informacji publicznej
 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
Postępowania Administracyjnego

5 lat

Publikacja informacji o stanie
majątkowym osób publicznych
Umieszczanie informacji
niezbędnych na stronie BIP
Urzędu Gminy
Udostępnianie informacji
publicznej na wniosek osoby:
Rozpatrzenie wniosku o dostęp
do informacji publicznej
Udostępnienie informacji
publicznej lub wydanie decyzji
odmownej
Odwołanie od decyzji

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze w związku z art. 127
Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
Postępowania Administracyjnego

Czas przechowywania

6 lat

Do momentu
zakończenia procesu
odwoławczego

Odbiorcy

Podmioty, z którymi administrator zawarł
umowy powierzenia
Użytkownicy strony BIP jednostki

Podmioty, z którymi administrator zawarł
umowy powierzenia

Samorządowe Kolegium Odwoławcze
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Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest
Nie dotyczy
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze w związku z ustawą z
dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach
Przysługujące Pani/Panu prawa  Prawo żądania dostępu do danych
 Prawo żądania sprostowania danych
 Prawo żądania usunięcia danych
 Prawo żądania ograniczenia przetwarzania
 Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa
Obowiązek podania danych
 W przypadku informacji publikowanej w BIP podanie danych jest warunkiem ustawowym.
 W przypadku wniosku o dostęp do informacji publicznej podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do prowadzenia
sprawy o udostępnienie informacji publicznej.
Przekazanie danych osobowych Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej
Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
Zautomatyzowane
podejmowanie decyzji, w tym
profilowanie
Archiwizacja danych
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PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
Administrator Pani/Pana
danych

Wójt Gminy Przemęt z siedzibą przy ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt

Inspektor Ochrony Danych

we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych można się kontaktować pod adresem: iod@przemet.pl

Cele przetwarzania

Podstawa prawna

Rozpatrzenie wniosku o ponowne
wykorzystanie informacji sektora
publicznego
Udostępnienie informacji lub
wydanie decyzji odmownej

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze w związku z:
 Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
Postępowania Administracyjnego
 Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym
wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

Odwołanie od decyzji

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze w związku z art. 127
Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
Postępowania Administracyjnego

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze w związku z ustawą z
dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach
Przysługujące Pani/Panu prawa  Prawo żądania dostępu do danych
 Prawo żądania sprostowania danych

Czas przechowywania

Odbiorcy

5 lat
Podmioty z którymi administrator zawarł umowy
powierzenia

Do momentu
zakończenia procesu
odwoławczego

Samorządowe Kolegium Odwoławcze

Archiwizacja danych

5 lat

Nie dotyczy
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Obowiązek podania danych
Przekazanie danych osobowych
do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej
Zautomatyzowane
podejmowanie decyzji, w tym
profilowanie

 Prawo żądania usunięcia danych
 Prawo żądania ograniczenia przetwarzania
 Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do prowadzenia sprawy o ponowne
wykorzystanie informacji sektora publicznego.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
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SESJE RADY GMINY
Administrator Pani/Pana
danych

Wójt Gminy Przemęt z siedzibą przy ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt

Inspektor Ochrony Danych

we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych można się kontaktować pod adresem: iod@przemet.pl

Cele przetwarzania

Podstawa prawna

Dokumentowanie Rady Gminy i
Stałych Komisji Rady Gminy

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze w związku z :

Prowadzenie dokumentacji z
posiedzeń sesji rady gminy
Prowadzenie dokumentacji z
posiedzeń komisji stałych Rady
Gminy
Nagrywanie sesji Rady Gminy
Ustalenie wysokości diet radnych
Prowadzenie bazy adresowej oraz
korespondencyjnej radnych oraz
sołtysów
Archiwizacja danych

Czas przechowywania

Odbiorcy

25 lat
Podmioty z którymi administrator zawarł umowy
powierzenia
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze w związku z ustawą z
dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach
Przysługujące Pani/Panu prawa  Prawo żądania dostępu do danych

25 lat

Podmioty z którymi administrator zawarł umowy
powierzenia
Użytkownicy strony https://www.przemet.tv/

25 lat

Podmioty z którymi administrator zawarł umowy
powierzenia

Nie dotyczy
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Obowiązek podania danych
Przekazanie danych osobowych
do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej
Zautomatyzowane
podejmowanie decyzji, w tym
profilowanie

Prawo żądania sprostowania danych
Prawo żądania usunięcia danych
Prawo żądania ograniczenia przetwarzania
Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa
Podanie danych w zakresie dokumentacji z posiedzeń jest warunkiem ustawowym.
Wejście na sesję Rady Gminy jest dobrowolne, aczkolwiek wiąże się z udostępnieniem wizerunku na stronie BIP Administratora.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
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SKARGI I WNIOSKI
Administrator Pani/Pana
danych

Wójt Gminy Przemęt z siedzibą przy ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt

Inspektor Ochrony Danych

we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych można się kontaktować pod adresem: iod@przemet.pl

Cele przetwarzania

Podstawa prawna

Przyjęcie i rozpatrzenie
skargi/wniosku

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze w związku z Ustawą z
dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania
Administracyjnego

Czas przechowywania
Do momentu załatwienia
sprawy

Odbiorcy

Podmioty z którymi administrator zawarł umowy
powierzenia

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze w związku z ustawą z
25 lat
Nie dotyczy
dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach
Przysługujące Pani/Panu prawa  Prawo żądania dostępu do danych
 Prawo żądania sprostowania danych
 Prawo żądania usunięcia danych
 Prawo żądania ograniczenia przetwarzania
 Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do złożenia skargi/wniosku.
Obowiązek podania danych
Przekazanie danych osobowych Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej
Archiwizacja danych
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Zautomatyzowane
podejmowanie decyzji, w tym
profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
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PETYCJE
Administrator Pani/Pana
danych

Wójt Gminy Przemęt z siedzibą przy ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt

Inspektor Ochrony Danych

we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych można się kontaktować pod adresem: iod@przemet.pl

Cele przetwarzania

Podstawa prawna

Przyjęcie i rozpatrzenie petycji

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze w związku z Ustawą z
dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach

Opublikowanie petycji na stronie
BIP

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze w związku z Ustawą z
dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach
Art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o
petycjach – zgoda na publikację danych w BIP

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze w związku z ustawą z
dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach
Przysługujące Pani/Panu prawa  Prawo żądania dostępu do danych
 Prawo żądania sprostowania danych
 Prawo żądania usunięcia danych
 Prawo żądania ograniczenia przetwarzania

Czas przechowywania

Do momentu
rozpatrzenia petycji

Odbiorcy
Podmioty z którymi administrator zawarł umowy
powierzenia

Użytkownicy strony internetowej BIP jednostki
25 lat

Archiwizacja danych

Nie dotyczy
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Obowiązek podania danych
Przekazanie danych osobowych
do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej
Zautomatyzowane
podejmowanie decyzji, w tym
profilowanie

 Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do złożenia petycji. Dane mogły również zostać pozyskane od
podmiotu, który przekazał nam Pani/Pana petycję.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Strona 23 z 79

OSOBY WNIOSKUJĄCE DO NIEWŁAŚCIWEGO ORGANU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
Administrator Pani/Pana
danych

Wójt Gminy Przemęt z siedzibą przy ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt

Inspektor Ochrony Danych

we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych można się kontaktować pod adresem: iod@przemet.pl

Cele przetwarzania

Podstawa prawna

Przekazanie sprawy do
właściwego organu administracji
publicznej

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze w związku z art. 65
Kodeksu Postępowania Administracyjnego z dnia
14 czerwca 1960 r.

Czas przechowywania

Do czasu przekazania
sprawy

Odbiorcy
Podmioty z którymi administrator zawarł
umowy powierzenia

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze w związku z ustawą z
5 lat
Nie dotyczy
dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach
Przysługujące Pani/Panu prawa  Prawo żądania dostępu do danych
 Prawo żądania sprostowania danych
 Prawo żądania usunięcia danych
 Prawo żądania ograniczenia przetwarzania
 Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem ustawowym.
Obowiązek podania danych
Przekazanie danych osobowych Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej
Archiwizacja danych
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Zautomatyzowane
podejmowanie decyzji, w tym
profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
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KONTRAHENCI URZĘDU
Administrator Pani/Pana
danych

Wójt Gminy Przemęt z siedzibą przy ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt

Inspektor Ochrony Danych

we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych można się kontaktować pod adresem: iod@przemet.pl

Cele przetwarzania

Podstawa prawna

Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest
niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest
osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań
na żądanie osoby, której dane dotyczą przed
zawarciem umowy
Składanie skarg i wniosków
Art. 6 ust. 1 lit. e) RODO – przetwarzanie jest
niezbędne do wykonania zadania realizowanego w
interesie publicznym polegająca na dbaniu o jakość
Prowadzenie dokumentacji
Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – wypełnienie obowiązku
księgowo-podatkowej
prawnego ciążącego na administratorze
Dochodzenie roszczeń i obrona
Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – wypełnienie obowiązku
przed roszczeniami
prawnego ciążącego na administratorze w związku z
ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych
Archiwizacja danych
Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze w związku z ustawą z
dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach
Przysługujące Pani/Panu prawa  Prawo żądania dostępu do danych
 Prawo żądania sprostowania danych

Czas przechowywania

Zawarcie i wykonanie umowy

Do momentu
rozwiązania umowy

Odbiorcy
Podmioty z którymi administrator zawarł
umowy powierzenia

12 miesięcy od czasu
złożenia skargi

Podmioty z którymi administrator zawarł
umowy powierzenia

5 lat

Podmioty z którymi administrator zawarł
umowy powierzenia
Kancelaria adwokacka

25 lat

Nie dotyczy
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Obowiązek podania danych
Przekazanie danych osobowych
do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej
Zautomatyzowane
podejmowanie decyzji, w tym
profilowanie

Prawo żądania usunięcia danych
Prawo żądania ograniczenia przetwarzania
Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umów oraz ich realizacji.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
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PRACOWNICY REPREZENTUJĄCY KONTRAHENTÓW URZĘDU GMINY
Administrator Pani/Pana
danych

Wójt Gminy Przemęt z siedzibą przy ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt

Inspektor Ochrony Danych

we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych można się kontaktować pod adresem: iod@przemet.pl

Cele przetwarzania

Podstawa prawna

Wykonywanie działań
zmierzających do zawarcia
umowy

Art. 6 ust. 1 lit. e) RODO – przetwarzanie jest
niezbędne do wykonania zadania realizowanego w
interesie publicznym polegające na dbaniu o jakość
dostaw
Art. 6 ust. 1 lit. e) RODO – przetwarzanie jest
niezbędne do wykonania zadania realizowanego w
interesie publicznym polegająca na dbaniu o jakość
Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – wypełnienie obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze

Wykonywanie działań
koniecznych do zawarcia umowy
Prowadzenie dokumentacji
księgowo-podatkowej (w
przypadku informacji w zakresie
imienia i nazwiska umieszczonej
na dokumentach księgowych)
Zgłaszanie reklamacji,
ewentualnych skarg czy
wniosków dot. współpracy
Archiwizacja danych

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – wypełnienie obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze w związku z
ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych
Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze w związku z ustawą z
dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach

Czas przechowywania

Do momentu wniesienia
skutecznego sprzeciwu

Odbiorcy
Podmioty z którymi administrator zawarł
umowy powierzenia

12 miesięcy od czasu
złożenia skargi

Podmioty z którymi administrator zawarł
umowy powierzenia

5 lat

Podmioty z którymi administrator zawarł
umowy powierzenia
Urząd Skarbowy

12 miesięcy od
zgłoszenia

Podmioty z którymi administrator zawarł
umowy powierzenia

25 lat

Nie dotyczy
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Przysługujące Pani/Panu prawa 





Kategorie danych
Obowiązek podania danych
Przekazanie danych osobowych
do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej
Zautomatyzowane
podejmowanie decyzji, w tym
profilowanie

Prawo żądania dostępu do danych
Prawo żądania sprostowania danych
Prawo żądania usunięcia danych
Prawo żądania ograniczenia przetwarzania
Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa
Dane zwykłe kontaktowe
Dane pozyskane zostały od Pani/Pana pracodawcy w celu realizacji zawartych umów.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
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OSOBY SKŁADAJĄCE FORMULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Administrator Pani/Pana
danych

Wójt Gminy Przemęt z siedzibą przy ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt

Inspektor Ochrony Danych

we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych można się kontaktować pod adresem: iod@przemet.pl

Cele przetwarzania

Podstawa prawna

Czas przechowywania

Odbiorcy

Przyjęcie i rozpatrzenie oferty

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – wypełnienie obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze w związku z
Do czasu wyboru
Podmioty z którymi administrator zawarł
Ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo
najkorzystniejszej oferty umowy powierzenia
zamówień publicznych
Archiwizacja danych
Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
25 lat
Nie dotyczy
ciążącego na administratorze w związku z ustawą z
dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach
Realizacja umowy z wybranym
Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest
Podmioty z którymi administrator zawarł
wykonawcą
niezbędne do wykonania umowy, której dane
25 lat
umowy powierzenia
dotyczą przez okres trwania umowy
Dochodzenie roszczeń i obrona
Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – wypełnienie obowiązku
5 lat
Kancelaria adwokacka
przed roszczeniami
prawnego ciążącego na administratorze w związku
z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych
Przysługujące Pani/Panu prawa  Prawo żądania dostępu do danych
 Prawo żądania sprostowania danych
 Prawo żądania usunięcia danych
 Prawo żądania ograniczenia przetwarzania
 Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193
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Obowiązek podania danych
Przekazanie danych osobowych
do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej
Zautomatyzowane
podejmowanie decyzji, w tym
profilowanie

Warszawa
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do rozpatrzenia złożonej oferty oraz w przypadku wyboru oferty do
zawarcia umów oraz ich realizacji.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
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ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Administrator Pani/Pana
danych

Wójt Gminy Przemęt z siedzibą przy ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt

Inspektor Ochrony Danych

we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych można się kontaktować pod adresem: iod@przemet.pl

Cele przetwarzania

Podstawa prawna

Czas przechowywania

Odbiorcy

Przeprowadzenie postępowania i
udzielenie zamówienia

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – wypełnienie obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze w związku z
Ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych

Zgodnie z art. 78 ust. 1
ustawy PZP przez okres
4 lat od zakończenia roku
kalendarzowego, w
którym umowa została
wykonana lub
postępowanie o
udzielenie zamówienia
zostało zakończone bez
zawarcia umowy

Osoby lub podmioty, którym zostanie
udostępniona dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z
dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych – zasada jawności ma zastosowanie
do wszystkich danych osobowych z wyjątkiem
danym, o których mowa w art. 9 ust. 1
rozporządzenia 2016/679 (tzw. Danych
wrażliwych/szczególnej kategorii danych)
Podmioty, z którymi administrator zawarł
umowy powierzenia

Realizacja umowy z wybranym
wykonawcą

Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest
niezbędne do wykonania umowy, której dane
dotyczą przez okres trwania umowy
Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze w związku z ustawą z
dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach
Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – wypełnienie obowiązku

10 lat od zakończenia
umowy

Podmioty, z którymi administrator zawarł
umowy powierzenia

10 lat

Podmioty, z którymi administrator zawarł
umowy powierzenia

Archiwizacja danych

Dochodzenie roszczeń i obrona

5 lat od zakończenia roku Kancelaria adwokacka
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prawnego ciążącego na administratorze w związku z
ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych
Przysługujące Pani/Panu prawa  Prawo żądania dostępu do danych ( w przypadku gdy wykonanie tego obowiązku wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,
zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie
żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu zgodnie z art.
19 i art. 75 ustawy PZP)
 Prawo żądania sprostowania danych (zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy PZP wykonanie tego obowiązku nie może skutkować zmianą
wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności
protokołu oraz jego załączników zgodnie z art. 76 ustawy PZP)
 Prawo żądania usunięcia danych
 Prawo żądania ograniczenia przetwarzania (zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy PZP wykonanie tego obowiązku nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego)
 Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanych z udziałem
Obowiązek podania danych
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Przekazanie danych osobowych Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej
Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
Zautomatyzowane
podejmowanie decyzji, w tym
profilowanie
przed roszczeniami
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ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
Administrator Pani/Pana
danych

Wójt Gminy Przemęt z siedzibą przy ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt

Inspektor Ochrony Danych

we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych można się kontaktować pod adresem: iod@przemet.pl

Cele przetwarzania

Podstawa prawna

Realizacja świadczeń z ZFŚS

Do czasu zrealizowania
 Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – wypełnienie
świadczenia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
 Art. 9 ust. 2 lit. b) RODO – przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązków i
szczególnych praw przez administratora lub osobę
której dane dotyczą
Art. 6 ust.1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest
Do czasu spłaty pożyczki
niezbędne do wykonania umowy, której dane
dotyczą przez okres trwania umowy
Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest
5 lat
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze w związku z ustawą z
dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach
Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – wypełnienie obowiązku
3 lata
prawnego ciążącego na administratorze w związku z
ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych
 Prawo żądania dostępu do danych
 Prawo żądania sprostowania danych
 Prawo żądania usunięcia danych

Realizacja umowy o pożyczkę

Archiwizacja danych

Dochodzenie roszczeń i obrony
przed roszczeniami
Przysługujące Pani/Panu prawa

Czas przechowywania

Odbiorcy

Podmioty, z którymi administrator zawał
umowy powierzenia

Nie dotyczy

Kancelaria adwokacka
Sąd właściwy
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Obowiązek podania danych
Przekazanie danych osobowych
do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej
Zautomatyzowane
podejmowanie decyzji, w tym
profilowanie

 Prawo żądania ograniczenia przetwarzania
 Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne aby móc korzystać ze świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
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WNIOSKUJĄCY O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA
Administrator Pani/Pana
danych

Wójt Gminy Przemęt z siedzibą przy ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt

Inspektor Ochrony Danych

we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych można się kontaktować pod adresem: iod@przemet.pl

Cele przetwarzania

Podstawa prawna

Przyjęcie i realizacja wniosku
oraz wydanie zaświadczenia:
Potwierdzającego okres
prowadzenia lub pracy
w indywidualnym gospodarstwie
rolnym

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – wypełnienie obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze w zw. z:
 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego
 Ustawa z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów
pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do
pracowniczego stażu pracy

Potwierdzającego przynależność
gruntu do obszaru Natura 2000

 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego
 Art. 45 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o
wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020
 § 5 ust. 2 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie
szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy
finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na zalesianie i
tworzenie terenów zalesionych” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Archiwizacja danych

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego

Czas przechowywania

Odbiorcy

5 lat

Podmioty, z którymi administrator zawał
umowy powierzenia

5 lat

Podmioty, z którymi administrator zawał
umowy powierzenia

Nie dotyczy
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ciążącego na administratorze w związku z ustawą z
dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach
Przysługujące Pani/Panu prawa  Prawo żądania dostępu do danych
 Prawo żądania sprostowania danych
 Prawo żądania usunięcia danych
 Prawo żądania ograniczenia przetwarzania
Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa i jest niezbędne do złożenia wniosku o wydanie
Obowiązek podania danych
zaświadczenia.
Przekazanie danych osobowych Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej
Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
Zautomatyzowane
podejmowanie decyzji, w tym
profilowanie
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WNIOSKUJĄCY O WYDANIE ZEZWOLENIA/POSTANOWIENIA
Administrator Pani/Pana
danych

Wójt Gminy Przemęt z siedzibą przy ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt

Inspektor Ochrony Danych

we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych można się kontaktować pod adresem: iod@przemet.pl

Cele przetwarzania

Podstawa prawna

Przyjęcie i realizacja wniosku oraz
wydanie zezwolenia/
postanowienia:
Na usunięcie drzew lub krzewów

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – wypełnienie obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze w zw. z:

Określającej środowiskowe
uwarunkowania realizacji
przedsięwzięcia
O przeniesienie decyzji o
środowiskowych
uwarunkowaniach na rzecz innego
podmiotu
Na prowadzenie działalności w
zakresie ochrony przed
bezdomnymi zwierzętami na
terenie Gminy Przemęt

Na utrzymywanie psa rasy uznanej
za agresywną

 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody
 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko
 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego
 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie
zwierząt
 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach
 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego

Czas przechowywania

5 lat

10 lat

5 lat

Odbiorcy

Podmioty, z którymi administrator zawarł
umowy powierzenia
Podmioty, z którymi administrator zawarł
umowy powierzenia
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Wody Polskie

Podmioty, z którymi administrator zawarł
umowy powierzenia
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Art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
ochronie zwierząt
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w
sprawie wykazu ras psów uznawanych za
agresywne

5 lat

Podmioty, z którymi administrator zawarł
umowy powierzenia

O wydanie zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych podczas
 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
organizacji przyjęć
postępowania administracyjnego
3 lata
Podmioty, z którymi administrator zawarł
O wydanie jednorazowego
 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o
umowy powierzenia
zezwolenia na sprzedaż napojów
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholowych
alkoholizmowi
O wydanie zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych
O wydanie zezwolenia na zajęcie
 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
pasa drogowego
5 lat
Podmioty, z którymi administrator zawarł
postępowania administracyjnego
umowy powierzenia
O wydanie zezwolenia na
 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
wykonanie zjazdu z drogi gminnej
publicznych
O wydanie zezwolenia na
umieszczenie tablicy reklamowej
w pasie drogi
Archiwizacja danych
Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze w związku z ustawą z
Nie dotyczy
dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach
Przysługujące Pani/Panu prawa  Prawo żądania dostępu do danych
 Prawo żądania sprostowania danych
 Prawo żądania usunięcia danych
 Prawo żądania ograniczenia przetwarzania
Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa i jest niezbędne do złożenia wniosku.
Obowiązek podania danych
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Przekazanie danych osobowych
do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej
Zautomatyzowane
podejmowanie decyzji, w tym
profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
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OSOBY WNIOSKUJĄCE O:
Administrator Pani/Pana
Danych

Wójt Gminy Przemęt z siedzibą przy ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt

Inspektor Ochrony Danych

we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych można się kontaktować pod adresem: iod@przemet.pl

Cele przetwarzania

Podstawa prawna

Przyjęcie wniosku, wszczęcie
Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – wypełnienie obowiązku
postępowania oraz wydanie decyzji prawnego ciążącego na administratorze w zw. z:
administracyjnej o:
Zwrot opłaty skarbowej
 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie
skarbowej
 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja
podatkowa
W sprawie wpisania lub odmowy
wpisania do rejestru wyborców
W sprawie skreślenia z rejestru
 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
wyborców
postępowania administracyjnego
W sprawie udostępnienia rejestru
 Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks
wyborców
wyborczy
W sprawie udostępnienia spisu
wyborców
W sprawie przyznania świadczenia  Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o
pieniężnego za odbycie ćwiczeń
powszechnym obowiązku obrony
wojskowych
Rzeczypospolitej Polskiej
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25
sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i
trybu wypłacania świadczenia pieniężnego

Czas przechowywania

10 lat

Odbiorcy

Podmioty, z którymi administrator zawarł
umowy powierzenia

10 lat – po tym okresie
zostaje poddane
ekspertyzie Archiwum
Państwowego

Podmioty, z którymi administrator zawarł
umowy powierzenia
Archiwum Państwowe

10 lat

Podmioty, z którymi administrator zawarł
umowy powierzenia
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W sprawie dofinansowania
kosztów kształcenie młodocianych
pracowników

W sprawie przyznania refundacji
wydatków poniesionych na dojazd
ucznia do szkół
ponadpodstawowych
Przyjęcie wniosku oraz wydanie
decyzji administracyjnej o:
O opróżnianie zbiorników
bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych
O umorzenie czynszu
dzierżawnego
O podział nieruchomości

O warunkach zabudowy

O ustalenie celu publicznego

żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym
do rezerwy niebędącym żołnierzom rezerwy
 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo
oświatowe
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja
1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego
młodocianych i ich wynagradzania
 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego
 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym
Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – wypełnienie obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze w zw. z:
 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego
 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach
 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego
 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego
 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami
 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego
 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym

10 lat

Podmioty, z którymi administrator zawarł
umowy powierzenia

5 lat

Podmioty, z którymi administrator zawarł
umowy powierzenia

5 lat

Podmioty, z którymi administrator zawarł
umowy powierzenia

5 lat

Podmioty, z którymi administrator zawarł
umowy powierzenia
Podmioty, z którymi administrator zawarł
umowy powierzenia
Starostwo Powiatowe w Wolsztynie

25 lat

25 lat

Podmioty, z którymi administrator zawarł
umowy powierzenia
Odbiorcy wynikający z ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym – art. 53 ust.
4
Podmioty, z którymi administrator zawarł
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Odwołanie od decyzji
administracyjnej

Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku:

Do miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

W sprawie aktu nadania stopnia
nauczyciela mianowanego

W sprawie udzielenia dotacji na
prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytkach
O dowóz niepełnosprawnego
dziecka do szkoły w roku

 Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze w związku z Ustawą
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania
Administracyjnego
Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze w związku z:
 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego
 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym
 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta
Nauczyciela
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z
dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania
stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami
Art. 9 ust. 2 lit g) RODO – przetwarzanie jest
niezbędne ze względów związanych z ważnym

Do momentu
zakończenia procesu
odwoławczego

umowy powierzenia
Odbiorcy wynikający z ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym – art. 53 ust.
4
Użytkownicy strony BIP Gminy Przemęt
Informacja publikowana poprzez
obwieszczenie na tablicach ogłoszeń urzędowo
przyjętych w zakresie imienia i
nazwiska/inwestora
Podmioty, z którymi administrator zawarł
umowy powierzenia
Samorządowe Kolegium Odwoławcze

25 lat

Podmioty, z którymi administrator zawarł
umowy powierzenia

25 lat

Podmioty, z którymi administrator zawarł
umowy powierzenia
Ministerstwo Edukacji Narodowej

25 lat

Podmioty, z którymi administrator zawarł
umowy powierzenia

5 lat

Podmioty, z którymi administrator zawarł
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szkolnym

O umieszczenie w wykazie
kąpielisk na terenie Gminy
Przemęt
O wpis/zmianę/aktualizację do
CEIDG
O ustalenie numeru porządkowego

O dzierżawę gruntów

O najem lokalu użytkowego

O zwrot nadpłaty/przeksięgowanie
nadpłaty/zaliczenie nadpłaty na
poczet przyszłych zobowiązań
O stypendium za wysokie wyniki
w nauce/nagrodę Wójta Gminy

interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub
prawa państwa członkowskiego w związku z :
 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo
oświatowe
 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
 Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej i Punkcie Informacji dla
Przedsiębiorcy
 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne
 Rozporządzenie Ministra Administracji i
Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie
ewidencji miejscowości, ulic i adresów
 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks
cywilny
 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami
 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny
 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami
 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja
podatkowa
 Art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty

umowy powierzenia

10 lat

Instytucje publiczne, którym udostępnienie
danych osobowych regulują odrębne przepisy
prawa

10 lat

Podmioty, z którymi administrator zawarł
umowy powierzenia

50 lat

Podmioty, z którymi administrator zawarł
umowy powierzenia

10 lat od zakończenia
dzierżawy

Podmioty, z którymi administrator zawarł
umowy powierzenia

10 lat od zakończenia
najmu

Podmioty, z którymi administrator zawarł
umowy powierzenia

10 lat

Podmioty, z którymi administrator zawarł
umowy powierzenia

5 lat

Podmioty, z którymi administrator zawarł
umowy powierzenia
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Przemęt
Archiwizacja danych

Przysługujące Pani/Panu prawa

Obowiązek podania danych
Przekazanie danych osobowych
do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej
Zautomatyzowane
podejmowanie decyzji, w tym
profilowanie

 Uchwała nr 63/2019 Rady Gminy Przemęt z dnia
25 kwietnia 2019 r.
Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze w związku z ustawą z
dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach
 Prawo żądania dostępu do danych
 Prawo żądania sprostowania danych
 Prawo żądania usunięcia danych
 Prawo żądania ograniczenia przetwarzania
 Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem ustawowym.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
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SKŁADAJĄCY ZGŁOSZENIA
Administrator Pani/Pana
Danych

Wójt Gminy Przemęt z siedzibą przy ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt

Inspektor Ochrony Danych

we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych można się kontaktować pod adresem: iod@przemet.pl

Cele przetwarzania

Podstawa prawna

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze w związku z ustawą z
dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
przyjęcie do ewidencji innych
Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest
obiektów, w których są świadczone niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
usługi hotelarskie
ciążącego na administratorze w związku z:
 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach
hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i
przewodników turystycznych
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z
dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów
hotelarskich i innych obiektów, w których są
świadczone usługi hotelarskie
Wpis do ewidencji szkół i placówek Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest
niepublicznych
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze w związku z:
 ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe
 ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego

Czas przechowywania

w sprawie obowiązku nauki

Odbiorcy

10 lat

Podmioty, z którymi administrator zawarł
umowy powierzenia
Ministerstwo Edukacji Narodowej

25 lat

Podmioty, z którymi administrator zawarł
umowy powierzenia

25 lat

Instytucje publiczne, którym udostępnienie
danych osobowych regulują odrębne przepisy
prawa
Użytkownicy strony BIP Urzędu Gminy
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O zmianie stanu faktycznego i
prawnego wpisu do ewidencji
działalności gospodarczej

Przyjęcie zgłoszenia o wpisanie do
ewidencji zbiorników
bezodpływowych i przydomowych
oczyszczalni ścieków
Korzystanie ze świadczenia z usług
tłumacza języka migowego

Archiwizacja danych

Przysługujące Pani/Panu prawa

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze w związku z:
3 lata
Podmioty, z którymi administrator zawarł
 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o
umowy powierzenia
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi
 Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej i Punkcie Informacji dla
Przedsiębiorcy
 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego
Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze w związku z art. 3 ust.
5 lat
Podmioty, z którymi administrator zawarł
3 pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
umowy powierzenia
utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
Podmioty, z którymi administrator zawarł
ciążącego na administratorze w związku z ustawą z
6 lat
umowy powierzenia
dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych
środkach komunikowania się
Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze w związku z ustawą z
dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach
 Prawo żądania dostępu do danych
 Prawo żądania sprostowania danych
 Prawo żądania usunięcia danych
 Prawo żądania ograniczenia przetwarzania
 Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193
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Obowiązek podania danych
Przekazanie danych osobowych
do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej
Zautomatyzowane podejmowanie
decyzji, w tym profilowanie

Warszawa
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem ustawowym.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
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OKREŚLENIE WYMIARU PODATKU
Administrator Pani/Pana
Danych

Wójt Gminy Przemęt z siedzibą przy ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt

Inspektor Ochrony Danych

we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych można się kontaktować pod adresem: iod@przemet.pl

Cele przetwarzania

Podstawa prawna

Wszczęcie oraz przeprowadzenie
postępowania/przyjęcie
informacji/przyjęcie deklaracji oraz
wydanie decyzji w sprawie:
Naliczenie podatków i opłat
poprzez
wszczęcie/przeprowadzenie
postępowania/przyjęcie
informacji/przyjęcie
deklaracji/wydanie decyzji

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze w związku z:

Umorzenia, rozłożenia na raty,
odrodzenia podatków i opłat
Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze

Wydanie zaświadczenia
Archiwizacja danych

 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja
podatkowa
 Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym
 Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku
leśnym
 Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych
 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja
podatkowa rozdział 7a
 Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej
 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja
podatkowa
Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest

Czas przechowywania

Odbiorcy

10 lat

Podmioty, z którymi administrator zawarł
umowy powierzenia

10 lat

Podmioty, z którymi administrator zawarł
umowy powierzenia
Użytkownicy strony BIP Gminy Przemęt

5 lat

5 lat

Podmioty, z którymi administrator zawarł
umowy powierzenia
Nie dotyczy
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Przysługujące Pani/Panu prawa

Obowiązek podania danych
Przekazanie danych osobowych
do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej
Zautomatyzowane podejmowanie
decyzji, w tym profilowanie

niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze w związku z ustawą z
dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach
 Prawo żądania dostępu do danych
 Prawo żądania sprostowania danych
 Prawo żądania usunięcia danych
 Prawo żądania ograniczenia przetwarzania
 Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem ustawowym.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
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UMOWY O PRACĘ Z MŁODOCIANYMI PRACOWNIKAMI
Administrator Pani/Pana
Danych

Wójt Gminy Przemęt z siedzibą przy ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt

Inspektor Ochrony Danych

we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych można się kontaktować pod adresem: iod@przemet.pl

Cele przetwarzania

Podstawa prawna

Zawiadomienie o zawarciu umowy
o pracę z młodocianymi
pracownikami

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest
10 lat
Podmioty, z którymi administrator zawarł
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
umowy powierzenia
ciążącego na administratorze w związku z
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 maja
1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego
młodocianych i ich wynagradzania
Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest
10 lat
Nie dotyczy
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze w związku z ustawą z
dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach
 Prawo żądania dostępu do danych
 Prawo żądania sprostowania danych
 Prawo żądania usunięcia danych
 Prawo żądania ograniczenia przetwarzania
 Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa
Podanie danych jest warunkiem ustawowym.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Archiwizacja danych

Przysługujące Pani/Panu prawa

Obowiązek podania danych
Przekazanie danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w
tym profilowanie

Czas przechowywania

Odbiorcy

Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
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EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA
Administrator Pani/Pana
Danych

Wójt Gminy Przemęt z siedzibą przy ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt

Inspektor Ochrony Danych

we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych można się kontaktować pod adresem: iod@przemet.pl

Cele przetwarzania

Podstawa prawna

Uzyskanie zapłaty podatku i opłat

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze w związku z:
 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja
podatkowa
 Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja
podatkowa
 Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Upomnienie

Wystawienie i przekazanie tytułu
wykonawczego
Hipoteka przymusowa, celem
zabezpieczenia zapłaty zobowiązań
Archiwizacja danych

Przysługujące Pani/Panu prawa

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne
do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze w związku z ustawą z dnia 14 lipca 1983
r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach






Czas przechowywania

Odbiorcy

5 lat

Podmioty, z którymi administrator zawarł
umowy powierzenia

5 lat

Podmioty, z którymi administrator zawarł
umowy powierzenia
Urząd Skarbowy w zależności od miejsca
Nie dotyczy

Prawo żądania dostępu do danych
Prawo żądania sprostowania danych
Prawo żądania usunięcia danych
Prawo żądania ograniczenia przetwarzania
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Obowiązek podania danych
Przekazanie danych osobowych
do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej
Zautomatyzowane podejmowanie
decyzji, w tym profilowanie

 Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem ustawowym.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
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OSOBY PODLEGAJĄCE REJESTRACJI I KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ
Administrator Pani/Pana
Danych

Wójt Gminy Przemęt z siedzibą przy ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt

Inspektor Ochrony Danych

we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych można się kontaktować pod adresem: iod@przemet.pl

Cele przetwarzania

Podstawa prawna

Wpisanie do ewidencji oraz jej
prowadzenie osób podlegających
rejestracji oraz kwalifikacji
wojskowej

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest
Podmioty, z którymi administrator zawarł
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
Do czasu przekazania
umowy powierzenia
ciążącego na administratorze w związku z ustawą z
sprawy
Wojskowa Komenda Uzupełnień
dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym
Starostwo Powiatowe
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest
Nie dotyczy
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze w związku z ustawą z
10 lat
dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach
 Prawo żądania dostępu do danych
 Prawo żądania sprostowania danych
 Prawo żądania usunięcia danych
 Prawo żądania ograniczenia przetwarzania
 Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa
Dane zostały pozyskane z rejestru mieszkańców prowadzonego przez Wójta Gminy Przemęt.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Archiwizacja danych

Przysługujące Pani/Panu prawa

Obowiązek podania danych
Przekazanie danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji,
w tym profilowanie

Czas przechowywania

Odbiorcy

Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
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OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
Administrator Pani/Pana
Danych

Wójt Gminy Przemęt z siedzibą przy ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt

Inspektor Ochrony Danych

we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych można się kontaktować pod adresem: iod@przemet.pl

Cele przetwarzania

Podstawa prawna

Obsługa Ochotniczej Straży
Pożarnej
Kierowanie strażaków na badania
lekarskie i psychologiczne

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze w związku z:
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej

5 lat

Ubezpieczenie strażaków oraz
młodzieżowej drużyny pożarniczej

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej

5 lat

Kierowanie na szkolenia

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej

Czas przechowywania

5 lat

Rozliczanie kart paliwowych

 Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt nr 2/2012 z
dnia 18 stycznia 2012 roku w sprawie norm
zużycia paliw płynnych pojazdów
samochodowych i sprzętu silnikowego
eksploatowanych w jednostkach ochotniczych
straży pożarnych z terenu Gminy Przemęt oraz
kontroli i obiegu dokumentów w zakresie

Odbiorcy

Podmioty, z którymi administrator zawarł
umowy powierzenia
Przychodnie lekarskie
Podmioty, z którymi administrator zawarł
umowy powierzenia
Firma ubezpieczeniowa
Podmioty, z którymi administrator zawarł
umowy powierzenia
Państwowa Straż Pożarna
Firmy szkoleniowe posiadające odpowiednie
uprawnienia
Podmioty, z którymi administrator zawarł
umowy powierzenia

5 lat
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Wypłata ekwiwalentu

Archiwizacja danych

Przysługujące Pani/Panu prawa

Obowiązek podania danych
Przekazanie danych osobowych
do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej
Zautomatyzowane podejmowanie
decyzji, w tym profilowanie

zaopatrzenia materiałowego i usług
Podmioty, z którymi administrator zawarł
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
umowy powierzenia
przeciwpożarowej
 Zarządzenie nr 12/2012 Wójta Gminy Przemęt z
5 lat
dnia 11 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia
wzorów dokumentów na podstawie których
naliczany będzie ekwiwalent pieniężny wypłacany
strażakom OSP za udział w działaniu
ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
Nie dotyczy
 Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze w związku z ustawą
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach
 Prawo żądania dostępu do danych
 Prawo żądania sprostowania danych
 Prawo żądania usunięcia danych
 Prawo żądania ograniczenia przetwarzania
 Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem ustawowym.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
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ZGROMADZENIA PUBLICZNE
Administrator Pani/Pana
Danych

Wójt Gminy Przemęt z siedzibą przy ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt

Inspektor Ochrony Danych

we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych można się kontaktować pod adresem: iod@przemet.pl

Cele przetwarzania

Podstawa prawna

Czas przechowywania

Rozpatrzenie zawiadomienia o
zgromadzeniu publicznym oraz
wydanie decyzji w przypadku
zakazu zorganizowania
zgromadzenia

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze w związku z ustawą z
dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach

Archiwizacja danych

Podmioty, z którymi administrator zawarł
Do momentu zakończenia umowy powierzenia
procesu odwoławczego Wojewoda Wielkopolski
Komendant Policji w Wolsztynie
Użytkownicy strony BIP Gminy Przemęt
Sąd Okręgowy w Poznaniu
Nie dotyczy

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze w związku z ustawą z
5 lat
dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach
 Prawo żądania dostępu do danych
 Prawo żądania sprostowania danych
 Prawo żądania usunięcia danych
 Prawo żądania ograniczenia przetwarzania
 Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Przysługujące Pani/Panu prawa

Obowiązek podania danych
Przekazanie danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w
tym profilowanie

Odbiorcy

Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
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REJESTR WYBORCÓW
Administrator Pani/Pana
Danych

Wójt Gminy Przemęt z siedzibą przy ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt

Inspektor Ochrony Danych

we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych można się kontaktować pod adresem: iod@przemet.pl

Cele przetwarzania

Podstawa prawna

Prowadzenie rejestru wyborców w
celu umożliwienia głosowania

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze w związku z ustawą z
dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy

Sporządzanie list wyborczych
Archiwizacja danych

Przysługujące Pani/Panu prawa

Obowiązek podania danych
Przekazanie danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji,
w tym profilowanie

Czas przechowywania

Odbiorcy

Do czasu złożenia
wniosku o wypisanie

Podmioty, z którymi administrator zawarł
umowy powierzenia

5 lat

Podmioty, z którymi administrator zawarł
umowy powierzenia
Nie dotyczy

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze w związku z ustawą z
dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach
 Prawo żądania dostępu do danych
 Prawo żądania sprostowania danych
 Prawo żądania usunięcia danych
 Prawo żądania ograniczenia przetwarzania
 Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa
Dane zostały pozyskane w związku ze złożonym przez Panią/Pana wnioskiem o wpisanie do rejestru.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
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REJESTR MIESZKAŃCÓW
Administrator Pani/Pana
Danych

Wójt Gminy Przemęt z siedzibą przy ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt

Inspektor Ochrony Danych

we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych można się kontaktować pod adresem: iod@przemet.pl

Cele przetwarzania

Podstawa prawna

Rejestracja określonych w ustawie
podstawowych danych
identyfikujących tożsamość oraz
status administracyjnoprawny osób
fizycznych

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze w związku z ustawą z
dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

Wprowadzanie Pani/Pana danych
do rejestru PESEL oraz
udostępniania z niego Pani/Pana
danych
Archiwizacja danych

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze w związku z ustawą z
dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze w związku z ustawą z
dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach
 Prawo żądania dostępu do danych
 Prawo żądania sprostowania danych
 Prawo żądania usunięcia danych

Przysługujące Pani/Panu prawa

Czas przechowywania

Odbiorcy

Podmioty, z którymi administrator
 Dokumentacja spraw z zakresu
ewidencji ludności po 50 latach jest zawarł umowy powierzenia
oceniana pod kątem możliwości
zniszczenia natomiast dotycząca
aktualizacji danych w ewidencji
ludności niszczona jest po 5 latach
 Dokumentacja spraw
meldunkowych niszczona jest po
10 latach
Bezterminowo

Nie dotyczy
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Obowiązek podania danych
Przekazanie danych osobowych
do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej
Zautomatyzowane podejmowanie
decyzji, w tym profilowanie

 Prawo żądania ograniczenia przetwarzania
 Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa
Obowiązek podania danych osobowych wynika z art. 8 i 10 ustawy o ewidencji ludności.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
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ŚWIADEK W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM
Administrator Pani/Pana
Danych

Wójt Gminy Przemęt z siedzibą przy ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt

Inspektor Ochrony Danych

we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych można się kontaktować pod adresem: iod@przemet.pl

Cele przetwarzania

Podstawa prawna

Wydanie decyzji

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze w związku z art. 83
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego

Archiwizacja danych

Przysługujące Pani/Panu prawa

Źródło danych
Przekazanie danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji,
w tym profilowanie

Czas przechowywania

Do momentu wydania
decyzji

Odbiorcy
Podmioty, z którymi administrator zawarł
umowy powierzenia
Instytucje w ramach których przekazanie
danych odbywa się na podstawie przepisów
prawa
Strony postępowania
Nie dotyczy

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze w związku z ustawą z
10 lat
dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach
 Prawo żądania dostępu do danych
 Prawo żądania sprostowania danych
 Prawo żądania usunięcia danych
 Prawo żądania ograniczenia przetwarzania
 Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa
Rejestr mieszkańców (dane adresowe) lub strona postępowania.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
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OSOBY OBJĘTE DZIAŁANIAMI GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKHOLOWYCH
Administrator Pani/Pana
Danych

Wójt Gminy Przemęt z siedzibą przy ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt

Inspektor Ochrony Danych

we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych można się kontaktować pod adresem: iod@przemet.pl

Cele przetwarzania

Podstawa prawna

Podjęcie postępowania w sprawie
zastosowania obowiązku leczenia
odwykowego

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest
Instytucje w ramach których przekazanie
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
Do momentu
danych odbywa się na podstawie przepisów
ciążącego na administratorze w związku z ustawą z
zakończenia leczenie
prawa np. Policja
dnia 26 października o wychowaniu w trzeźwości i
Podmioty, z którymi administrator zawarł
przeciwdziałaniu alkoholizmowi
umowy powierzenia
Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest
Nie dotyczy
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze w związku z ustawą z
5 lat
dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach
 Prawo żądania dostępu do danych
 Prawo żądania sprostowania danych
 Prawo żądania usunięcia danych
 Prawo żądania ograniczenia przetwarzania
 Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Archiwizacja danych

Przysługujące Pani/Panu prawa

Obowiązek podania danych
Przekazanie danych osobowych
do państwa trzeciego lub

Czas przechowywania

Odbiorcy
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organizacji międzynarodowej
Zautomatyzowane podejmowanie
decyzji, w tym profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
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DOPŁATY WYNIKAJACE ZE STRAT W ROLNICTWIE
Administrator Pani/Pana
Danych

Wójt Gminy Przemęt z siedzibą przy ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt

Inspektor Ochrony Danych

we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych można się kontaktować pod adresem: iod@przemet.pl

Cele przetwarzania

Podstawa prawna

Czas przechowywania

Oszacowanie zakresu i wysokości
szkód w gospodarstwie rolnym lub
dziale specjalnym produkcji rolnej
zgłoszonej szkody

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze

Archiwizacja danych

Organy państwowe, którym udostępnienie
Do momentu rozpatrzenia danych osobowych regulują oddzielne
zgłoszonej szkody
przepisy prawa w szczególności ARiMR,
Wojewoda Wielkopolski, KRUS, banki
oraz inne podmioty udzielające wsparcia
poszkodowanym przez suszę producentom
rolnym
Nie dotyczy

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze w związku z ustawą z
5 lat
dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach
Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – wypełnienie obowiązku
Kancelaria prawna
prawnego ciążącego na administratorze w związku z
5 lat
ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych
 Prawo żądania dostępu do danych
 Prawo żądania sprostowania danych
 Prawo żądania usunięcia danych
 Prawo żądania ograniczenia przetwarzania
 Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193

Dochodzenie roszczeń i obrona
przed roszczeniami
Przysługujące Pani/Panu prawa

Odbiorcy
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Obowiązek podania danych
Przekazanie danych osobowych
do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej
Zautomatyzowane podejmowanie
decyzji, w tym profilowanie

Warszawa
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
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NAJEMCY/DZIERŻAWCY
Administrator Pani/Pana
danych

Wójt Gminy Przemęt z siedzibą przy ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt

Inspektor Ochrony Danych

we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych można się kontaktować pod adresem: iod@przemet.pl

Cele przetwarzania

Podstawa prawna

Realizacja umowy
najmu/dzierżawy

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest
Do momentu
niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem
rozwiązania umowy
Podmioty, z którymi administrator zawarł
umowy i wykonania umowy
umowy powierzenia
Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – wypełnienie obowiązku
5 lat
prawnego ciążącego na administratorze
Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest
5 lat
Nie dotyczy
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze w związku z ustawą z
dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach
Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – wypełnienie obowiązku
5 lat
Kancelaria prawna
prawnego ciążącego na administratorze w związku z
ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych
 Prawo żądania dostępu do danych
 Prawo żądania sprostowania danych
 Prawo żądania usunięcia danych
 Prawo żądania ograniczenia przetwarzania
 Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem podpisania umowy najmu. Konsekwencją niepodania danych

Prowadzenie dokumentacji
księgowo-podatkowej
Archiwizacja danych

Dochodzenie roszczeń i obrona
przed roszczeniami
Przysługujące Pani/Panu prawa

Obowiązek podania danych

Czas przechowywania

Odbiorcy

Strona 66 z 79

Przekazanie danych osobowych
do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej
Zautomatyzowane podejmowanie
decyzji, w tym profilowanie

osobowych będzie brak możliwości podpisania i realizacji umowy.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
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MILCZĄCE ZAŁATWIENIE SPRAWY
Administrator Pani/Pana
danych

Wójt Gminy Przemęt z siedzibą przy ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt

Inspektor Ochrony Danych

we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych można się kontaktować pod adresem: iod@przemet.pl

Cele przetwarzania

Podstawa prawna

Milczące załatwienie sprawy oraz
wydanie decyzji

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest
Do momentu wydania
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
decyzji
ciążącego na administratorze w związku z ustawą z
dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
Podmioty, z którymi administrator zawarł
administracyjnego
umowy powierzenia
Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – wypełnienie obowiązku
Do momentu
prawnego ciążącego na administratorze w związku z
zakończenia procesu
art. 122f ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
odwoławczego
Postępowania Administracyjnego
Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest
10 lat
Nie dotyczy
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze w związku z ustawą z
dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach
 Prawo żądania dostępu do danych
 Prawo żądania sprostowania danych
 Prawo żądania usunięcia danych
 Prawo żądania ograniczenia przetwarzania
 Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do złożenia skargi/wniosku.

Wydanie zaświadczenia o
milczącym załatwieniu sprawy na
wniosek strony
Archiwizacja danych

Przysługujące Pani/Panu prawa

Obowiązek podania danych

Czas przechowywania

Odbiorcy
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Przekazanie danych osobowych
do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej
Zautomatyzowane podejmowanie
decyzji, w tym profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
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WYNAJEM SAL WIEJSKICH NA TERENIE GMINY PRZEMĘT
Administrator Pani/Pana
danych

Wójt Gminy Przemęt z siedzibą przy ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt

Inspektor Ochrony Danych

we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych można się kontaktować pod adresem: iod@przemet.pl

Cele przetwarzania

Podstawa prawna

Odpłatne udostępnienie sal
wiejskich na terenie Gminy
Przemęt

Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest
Nie dotyczy
niezbędne do zawarcia i wykonania umowy zgodnie
5 lat
z uchwałą nr 223/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia
29 grudnia 2020 r. oraz zarządzeniem nr 8.2021
Wójta Gminy Przemęt z dnia 26.01.2021 r. w
sprawie ustalenia wysokości czynszu za najem sal
wiejskich stanowiących własność Gminy Przemęt,
wyznaczenia opiekunów sal wiejskich, określenia
wzoru umowy najmu, umowy użyczenia i
protokołów zdawczo-odbiorczych
Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest
5 lat
Nie dotyczy
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze w związku z ustawą z
dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach
 Prawo żądania dostępu do danych
 Prawo żądania sprostowania danych
 Prawo żądania usunięcia danych
 Prawo żądania ograniczenia przetwarzania
 Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa

Archiwizacja danych

Przysługujące Pani/Panu prawa

Czas przechowywania

Odbiorcy
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Obowiązek podania danych
Przekazanie danych osobowych
do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej
Zautomatyzowane podejmowanie
decyzji, w tym profilowanie

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy najmu lub użyczenia.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
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AKTA STANU CYWILNEGO

Administrator Pani/Pana danych

Inspektor Ochrony Danych

Cele przetwarzania
Sporządzenie aktu urodzenia
dziecka, małżeństwa, zgonu
Przyjęcie oświadczeń o uznaniu
ojcostwa i realizacji wniosku o
wydanie zaświadczenia
potwierdzającego uznanie ojcostwa
Przyjęcie oświadczenia
rozwiedzionego małżonka o
powrocie do nazwiska noszonego
przed zawarciem małżeństwa
Przyjęcie oświadczeń o nazwisku
pierwszego dziecka małżonków
przy sporządzaniu aktu urodzenia
Przyjęcie oświadczeń o zmianie
imienia lub imion
Wydanie zaświadczenia o stanie

Administratorami są:
 Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru
 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie przy ul. Stefana Batorego 5 – odpowiada za
kształtowanie jednolitej Polityki w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska
 Wójt Gminy Przemęt mający siedzibę w Przemęcie ul. Jagiellońska 8 w zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji
papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych w urzędzie stanu cywilnego
we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych można się kontaktować pod adresem:
Minister Cyfryzacji: iod@mc.gov.pl
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: iod@mswia.gov.pl
Wójt Gminy Przemęt: iod@przemet.pl
Podstawa prawna

Czas przechowywania

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze w związku z ustawą z
Prawo o aktach stanu cywilnego oraz Ustawy o
zmianie imienia i nazwiska

Akty stanu cywilnego
oraz akta zbiorowe
rejestracji stanu
cywilnego kierownik
USC przechowuje przez
okres:
1)1oo lat – akty
urodzenia oraz akta
zbiorowe rejestracji stanu
cywilnego dotyczące
aktu urodzenia
2)80 lat – akty

Odbiorcy

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
udostępnia dane z rejestru stanu cywilnego
wydając uprawnionym podmiotom
dokumenty określone w ustawie- Prawo o
aktach stanu cywilnego
Podmioty z którymi administrator zawarł
umowy powierzenia
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cywilnym
Wydanie odpisu aktu stanu
cywilnego
Wydanie zaświadczenia o
zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg
stanu cywilnego/wydanie
zaświadczenia o nieposiadaniu
księgi stanu cywilnego
Sprostowanie, uzupełnieniem
unieważnienie aktu stanu
cywilnego
Realizacja wniosku o sporządzenie
polskiego aktu stanu cywilnego na
podstawie zagranicznego
dokumentu stanu cywilnego lub
innych dokumentów
potwierdzających
urodzenie/małżeństwo/zgon za
granicą
Realizacja wniosku o wydanie
zaświadczenia o przyjętych
sakramentach
Realizacja wniosku o zmianę
imienia lub nazwiska
Dołączenie do aktu stanu cywilnego
wzmianki dodatkowej lub
zamieszczenia przypisku przy akcie
Wydanie dokumentów z akt
zbiorowych
Zameldowanie
Nadanie nr PESEL
Archiwizacja danych

małżeństwa, akty zgonu
oraz akta zbiorowe
rejestracji stanu
cywilnego dotyczące
aktu małżeństwa i aktu
zgonu

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze w związku z ustawą z
Prawo o aktach stanu cywilnego oraz Ustawy o
zmianie imienia i nazwiska

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest

Nie dotyczy
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Przekazanie danych osobowych
do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej
Przysługujące Pani/Panu prawa

Źródło pochodzenia danych
Obowiązek podania danych
Przekazanie danych osobowych
do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej
Zautomatyzowane podejmowanie
decyzji, w tym profilowanie

niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze w związku z ustawą z
dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach
Dane dotyczące urodzeń, małżeństw i zgonów mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie umów
międzynarodowych, których stroną jest Rzeczypospolita Polska
 Prawo żądania dostępu do danych (zgodnie z art. 5 ustawy o aktach stanu cywilnego z dnia 28 listopada 2014 r.) obowiązki
wynikające z art. 15 RODO – dostęp do danych – wykonuje Minister właściwy do spraw informatyzacji
 Prawo żądania sprostowania danych
 Prawo żądania usunięcia danych
 Prawo żądania ograniczenia przetwarzania
 Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa
Pani/Pana dane do rejestru stanu cywilnego wprowadzane są przez następujące organy:
-kierownik USC sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do nich zmiany
-kierownik USC wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska
Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imienia
i nazwiska.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Strona 74 z 79

DOWODY OSOBISTE

Administrator Pani/Pana danych

Inspektor Ochrony Danych

Cele przetwarzania
Wydanie dowodu osobistego
Unieważnienie dowodu osobistego
z powodu:
-zgłoszenia utraty lub uszkodzenia
dowodu
- zmiany danych zawartych w
dowodzie
- upływu terminu ważności dowodu
- utraty obywatelstwa polskiego lub
zgonu
Uzyskanie zaświadczenia o danych
własnych zgromadzonych w
Rejestrze Dowodów Osobistych

Administratorami są:
 Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru
 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie przy ul. Stefana Batorego 5 – odpowiada za
kształtowanie jednolitej Polityki w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska
 Wójt Gminy Przemęt mający siedzibę w Przemęcie ul. Jagiellońska 8 w zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji
papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych w urzędzie stanu cywilnego
we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych można się kontaktować pod adresem:
Minister Cyfryzacji: iod@mc.gov.pl
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: iod@mswia.gov.pl
Wójt Gminy Przemęt: iod@przemet.pl
Podstawa prawna

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze w związku z ustawą o
dowodach osobistych

Czas przechowywania

Dane w Rejestrze
Dowodów Osobistych
będą przetwarzane
bezterminowo

Odbiorcy
W celu sporządzenia dowodu osobistego
Pani/Pana dane osobowe będą
przekazywane do Centrum Personalizacji
Dokumentów MSWiA
Podmioty z którymi administrator zawarł
umowy powierzenia
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Archiwizacja danych

Przekazanie danych osobowych
do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej
Przysługujące Pani/Panu prawa

Źródło pochodzenia danych
Obowiązek podania danych
Przekazanie danych osobowych
do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej
Zautomatyzowane podejmowanie
decyzji, w tym profilowanie

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest
Nie dotyczy
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze w związku z ustawą z
dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach
Pani/Pana dane dotyczące utraconego dowodu osobistego (skradzionego lub zagubionego) będą przekazywane do Systemu
Informacyjnego Schengen II na podstawie ustawy o udziale RP w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie
Informacyjnym. Dane będą przekazywane za pośrednictwem Krajowego Systemu Informatycznego prowadzonego przez
Komendanta Głównego Policji
 Prawo żądania dostępu do danych
 Prawo żądania sprostowania danych
 Prawo żądania usunięcia danych
 Prawo żądania ograniczenia przetwarzania
Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa
Pani/Pana dane do Rejestru Dowodów Osobistych wprowadzane są przez następujące organy:
- organ gminy, który wydaje lub unieważnia dowód osobisty,
-ministra właściwego do spraw wewnętrznych, który personalizuje dowód osobisty
Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o dowodach osobistych.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
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EWIDENCJA LUDNOŚCI

Administrator Pani/Pana danych

Inspektor Ochrony Danych

Cele przetwarzania
Zarejestrowanie w związku z:
-nadaniem lub zmianą numeru
PESEL,
-zmianą stanu cywilnego, imienia
lub nazwiska, zgonem
-zmianą obywatelstwa
- wydaniem nowego dowodu
osobistego lub paszportu
- zmianą dokumentu podróży
cudzoziemca
Rejestracja obowiązku
meldunkowego polegającego na:
-zameldowaniu się w miejscu
pobytu stałego lub czasowego
-wymeldowaniu się z miejsca
pobytu stałego lub czasowego

Administratorami są:
 Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru
 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie przy ul. Stefana Batorego 5 – odpowiada za
kształtowanie jednolitej Polityki w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska
 Wójt Gminy Przemęt mający siedzibę w Przemęcie ul. Jagiellońska 8 w zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji
papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych w urzędzie stanu cywilnego
we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych można się kontaktować pod adresem:
Minister Cyfryzacji: iod@mc.gov.pl
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: iod@mswia.gov.pl
Wójt Gminy Przemęt: iod@przemet.pl
Podstawa prawna

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze w związku z ustawą o
dowodach osobistych

Czas przechowywania

Dane w Rejestrze
Dowodów Osobistych
będą przetwarzane
bezterminowo

Odbiorcy
Osoby i jednostki organizacyjne, jeżeli
wykażą w tym interes prawy; jednostki
organizacyjne, w celach badawczych,
statystycznych, badanie opinii publicznej,
jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną
poddane takiej modyfikacji, która nie
pozwoli ustalić tożsamości osób, których
dane dotyczą; innym osobom i jednostkom
organizacyjnym, jeżeli wykażą interes
prawny lub faktyczny w otrzymaniu danych,
pod warunkiem uzyskania zgody osób,
których dane dotyczą określonych w
odrębnych przepisach.
Odbiorcą danych jest także Centrum
Personalizacji Dokumentów MSWiA w
zakresie realizacji zadania udostępnienia
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- zgłoszeniu wyjazdu i powrotu z
wyjazdu poza granice Polski
Uzyskanie przez Panią/Pana
zaświadczenia o danych własnych
zgromadzonych w rejestrze PESEL
Usunięcie niezgodności w danych
Archiwizacja danych

Przekazanie danych osobowych
do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej
Przysługujące Pani/Panu prawa

Źródło pochodzenia danych

Obowiązek podania danych
Przekazanie danych osobowych
do państwa trzeciego lub

Pani/Pana danych

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest
Nie dotyczy
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze w związku z ustawą z
dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach
Pani/Pana dane dotyczące utraconego dowodu osobistego (skradzionego lub zagubionego) będą przekazywane do Systemu
Informacyjnego Schengen II na podstawie ustawy o udziale RP w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie
Informacyjnym. Dane będą przekazywane za pośrednictwem Krajowego Systemu Informatycznego prowadzonego przez
Komendanta Głównego Policji
 Prawo żądania dostępu do danych (zgodnie z art. 6 Ustawy o ewidencji ludności z dnia 24 września 2010 r.) obowiązki
wynikające z art. 15 RODO – dostęp do danych – wykonuje Minister właściwy do spraw informatyzacji
 Prawo żądania sprostowania danych
 Prawo żądania ograniczenia przetwarzania
 Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa
 Kierownik USC sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do tych aktów zmiany, a także
wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska
 Organ gminy dokonujący rejestracji obowiązku meldunkowego
 Organ gminy wydający lub unieważniający dowód osobisty
 Wojewoda lub konsul RP wydający lub unieważniający paszport
 Wojewoda lub minister właściwy do spraw wewnętrznych dokonujący zmian w zakresie nabycia lub utraty obywatelstwa
polskiego
Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o ewidencji ludności.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
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organizacji międzynarodowej
Zautomatyzowane podejmowanie
decyzji, w tym profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
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