Klauzula informacyjna RODO –Podatki i opłaty
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tekst w języku
polskim: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016) (RODO), informujemy iż:
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Lesznowola z siedzibą ul. Gminna 60,
05-506 Lesznowola. Dane kontaktowe: Gmina Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola, tel.
(22) 757-93-40, fax. (22) 757-92-70., email: rodo@lesznowola.pl.
2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: email: inspektor@lesznowola.pl, adres do
korespondencji: Inspektor ochrony danych, Gmina Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola.
3) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane celem wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
4) Dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj.: partnerom świadczącym usługi techniczne,
przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, firmom świadczącym usługi hostingowe, firmom
archiwizującym dokumenty, operatorom pocztowym.
5) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym organom i podmiotom na podstawie
obowiązujących przepisów prawa.
6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa: w zależności od
charakteru prowadzonej sprawy (np. sprawy związane z wymiarem podatkowym przez okres 10 lat,
inne dane – stosownie do przepisów regulujących kwestię).
7) Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia praw.
8) Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do polskiego organu
nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze
względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.
9) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa, jednakże niepodanie danych
w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową podjęcia współpracy przez
Administratora.

Zapoznałam/em się z treścią

…………………………....
/data i podpis/

