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Celem wypełnienia obowiązku wynikającego z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str.1) (RODO),  informujmy, że: 

1. Administrator danych osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Ojrzeń  z siedzibą w Ojrzeniu przy 

ul. Ciechanowskiej 27, 06-456 Ojrzeń, NIP: 5661874365; REGON: 130378338; 

reprezentowany przez Wójta Gminy Ojrzeń. 

Może Pani/Pan się z nami skontaktować w następujący sposób: 

 telefonicznie : (23) 671-83-20 

 listownie na adres: ul. Ciechanowskiej 27, 06-456 Ojrzeń 

 przez e-mail: sekretariat@ojrzen.pl lub ugojrzen@bip.org.pl   

2. Inspektor ochrony danych 

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Może Pani/Pan się z nim 

kontaktować w następujący sposób: 

 listownie na adres: ul. Ciechanowska 27, 06-456 Ojrzeń 

 za pomocą poczty elektronicznej na adres: iod@ojrzen.pl  

3. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania: 

Pani/Pana dane będą przetwarzane: 

1)  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), RODO w celu wypełnienia obowiązków prawnych 

ciążących na Gminie i Urzędzie Gminy Ojrzeń; 

2) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO w celu wykonywania przez Gminę Ojrzeń 

ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym, ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych 

(Dz.U.  z 2017r. poz.2077) oraz w innych regulacjach; 

3) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) w celu realizacji umów zawartych z kontrahentami 

Gminy Ojrzeń; 

4) oraz w celu obrony i dochodzenia roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f i art. 9 ust. 

1 lit. f) RODO; 

5) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie 

na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 

4. Obowiązek podania danych 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest: 

 wymogiem ustawowym w przypadku przetwarzania danych w celach określonych w 

pkt. 3 ppkt. 1), 2),4); 
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 obowiązkowe - niezbędne dla zawarcia i realizacji umowy - w przypadku 

przetwarzania danych w celach określonych w pkt.3 ppkt. 3); 

 dobrowolne w  przypadku przetwarzania danych w celach określonych w pkt. 3 ppkt.5) 

5. Odbiorcy danych 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach, o których mowa w pkt 3 odbiorcami 

Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające 

na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z 

przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Gminy 

w Ojrzeniu przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Gmina 

Ojrzeń reprezentowana przez Wójta Gminy Ojrzeń; 

6. Okres przechowywania danych osobowych 

Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów, dla których 

są przetwarzane, a po tym okresie przez okres wynikający z Rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 

wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych 

(Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67 z późn. zm.) lub innych szczegółowych przepisów prawa.  

7. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego 

Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego 

lub organizacji międzynarodowej. 

8.  Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i profilowaniu 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane również w sposób zautomatyzowany. Jednak 

nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub do profilowania. 

9. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

 prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, 

 prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, 

 prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, 

 prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, 

 prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem; 

 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Realizacja przez administratora żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania danych 

osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia danych osobowych, przeniesienia 

danych do innego administratora oraz uprawnienia wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych osobowych,  może nastąpić w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach 

prawa.  


