
GMINA i URZĄD GMINY RYMAŃ

PODMIOTY WNOSZĄCE PETYCJE DO ORGANÓW STANOWIĄCYCH GMINY LUB
ORGANU WYKONAWCZEGO GMINY

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ GMINĘ RYMAŃ W
PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ ORAZ W PRZYPADKU

ZBIERANIA DANYCH Z INNEGO ŹRÓDŁA NIŻ OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (Dz. Urz. z
04.05.2016 r. UE L119, s.1 do 88), dalej RODO, informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Rymań. Siedzibą Wójta jest Urząd Gminy Rymań,
78-125 Rymań, ul. Szkolna 7, e-mail: ug@ryman.pl, nr telefonu: +48 94 35 83 127;

2) W sprawach związanych z Pana/Pani danymi proszę kontaktować się z właściwym Inspektorem Ochrony Danych w
Urzędzie  Gminy  Rymań,  Panem  Dariuszem  Florkiem,  pod  wskazanym  adresem  poczty  elektronicznej:
darekflorek71@gmail.com; Urząd Gminy Rymań, 78-125 Rymań, ul. Szkolna 7.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

a) realizacji  i  wypełniania  obowiązku  prawnego  ciążącego  na  Gminie  Rymań  i  jej  organach  kolegialnych  na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w szczególności polegającego na wniesieniu i rozpatrzeniu petycji składanej
organowi stanowiącemu lub wykonawczemu Gminy Rymań, na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o
petycjach w związku z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego;

b) przetwarzania danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów za zgodą osoby, której dane
dotyczą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w szczególności w celu zapewnienia wniesienia i rozpatrzenia
petycji  przez  organ  stanowiący  lub  organ  wykonawczy,  ujawnienia  na  stronie  internetowej  podmiotu
rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub
podmiotu trzeciego, w imieniu którego petycja jest wnoszona;

c) wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
powierzonej administratorowi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO; 

d) niezbędnym do celów archiwalnych w interesie publicznym i celów statystycznych zgodnych z art. 89 ust. 1
RODO, na podstawie prawa Unii lub państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu,
nie  naruszają  istoty  prawa,  do  ochrony  danych  osobowych  i  przewidują  odpowiednie,  konkretne  środki
ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. j) RODO, tj.
w celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów dotyczących obowiązków archiwalnych i statystycznych;

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

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) Dane mogą być także przekazywane innym podmiotom, zapewniającym obsługę administracyjną, techniczną i
informatyczną Gminie Rymań, a w szczególności  podmiotom administrującym systemami informatycznymi,
serwisujących  sprzęt  informatyczny,  zapewniającym  transport  dokumentów  i  nośników  elektronicznych,
zapewniającym niszczenie dokumentów i nośników elektronicznych oraz podmiotom zapewniającym obsługę
prawną.  Przekazywanie  danych  realizowane  będzie  na  podstawie  zawartych  umów,  w  tym  powierzenia
przetwarzania danych, a podmioty przetwarzające mogą je przetwarzać jedynie na polecenie Gminy Rymań, co
należy rozumieć w ten sposób, że nie są uprawnione do przetwarzania tych danych we własnych celach.

c) osoby  fizyczne,  które  uczestniczą  w  posiedzeniach  organów  kolegialnych  Gminy  Rymań  bądź  korzystają  z
informacji  zawartych na stronach internetowych,  których  administratorem jest  Gmina Rymań,  w mediach
lokalnych, regionalnych i ogólnokrajowych – przekazywanych tam na podstawie prawa prasowego.
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5) Po wyrażeniu zgody przez podmiot wnoszący petycję lub podmiot w interesie, którego petycję złożono, przepisy
ustawy przewidują możliwość ujawnienia danych osobowych (m.in na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego
petycję). 

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

7)  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres  niezbędny do realizacji celów zgodnie z przepisami
prawa,  w  tym  jednolitym  rzeczowym  wykazem  akt  lub  wewnętrznymi  regulacjami  administratora  zgodnie  z
rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji  kancelaryjnej,  jednolitych
rzeczowych  wykazów  akt  oraz  instrukcji  w  sprawie  organizacji  i  zakresu  działania  archiwów  zakładowych  oraz
rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i
kwalifikowania  dokumentacji,  przekazywania  materiałów  archiwalnych  do  archiwów  państwowych  i  brakowania
dokumentacji  niearchiwalnej,  a po tym okresie przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa;

8)  posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie  bez  wpływu  na  zgodność  z  prawem  przetwarzania,  którego  dokonano  na  podstawie  zgody  przed  jej
cofnięciem,  a  nie  na  podstawie  przepisów  uprawniających  administratora  do  przetwarzania  tych  danych. Wobec
przysługującego Panu/i  prawa do usunięcia danych ich  przenoszenia oraz  wniesienia sprzeciwu mają zastosowanie
ograniczenia wynikające z art. 17 ust. 3, art. 20, art. 21 rozporządzenia UE;

9)  ma Pan/Pani  prawo wniesienia skargi  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  gdy uzna Pani/Pan,  iż
przetwarzanie  danych  osobowych  Pani/Pana  dotyczących  narusza  przepisy  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO); 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa;

10) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest: 

a) wymogiem dobrowolnym, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody pozyskanej
od osoby lub opiekuna prawnego osoby, której dane dotyczą w myśl art. 6 ust. 1 lit. a);

b) wymogiem ustawowym, gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa w myśl art. 6 ust.
1 lit. c) i e). 

Jest  Pan/Pani  zobowiązana  do  ich  podania,  a  konsekwencją  niepodania  danych  osobowych  może  być  naruszenie
przepisów prawa, odmowa wszczęcia sprawy przez Gminę Rymań i brak możliwości rozpatrzenia petycji.

11)  Pani/Pana dane nie będą podlegały procesom przetwarzania w sposób zautomatyzowany, w tym również w
formie profilowania. 

Ponadto, zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 RODO, informuję, że:

12) W związku z gromadzeniem Pani / Pana danych z innego źródła niż od osoby , której dane dotyczą, informuję, że
administrator gromadzi Pani / Pana dane osobowe zwykłe. 

13) Źródłem danych  zwykłych,  gromadzonych nie od osób,  których dane dotyczą są osoby fizyczne lub prawne,
wnoszące za zgodą podmiotu trzeciego petycję w interesie tego podmiotu.


