Klauzula informacyjna – praktyki,
staże, wolontariat

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) Informuję, że:
1.

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie jest Burmistrz Miasta i
Gminy Chorzele. Siedziba Administratora znajduje się na ul. Stanisława Komosińskiego 1, w
Chorzelach (kod pocztowy: 06-330), tel.: +48 (29) 751-65-40 , adres e-mail: sekretariat@chorzele.pl.

2.

Powołano Inspektora Ochrony Danych, który chętnie pomoże Państwu we wszystkich kwestiach
związanych z ochroną danych osobowych. Kontakt z Inspektorem możliwy jest poprzez: kontakt
osobisty w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach, adres
e-mail:
m.piorkowska@chorzele.pl. lub nr tel. +48(29)751-65-62.

3.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy, której Pan/Pani jest
stroną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

4.

Pana/Pani dane osobowe, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO będą przetwarzane w celu
profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy (art. 9 ust. 2 lit. h RODO).

5.

Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom: instytucjom przewidzianym
przepisami prawa.

6.

Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Pana/Pani
dane osobowe będą przechowywane przez okres: zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt
dla organów gminy.

7.

W trakcie przetwarzania danych osobowych ma Pan/Pani prawo żądania od administratora:
dostępu do danych osobowych dotyczących Pana/Pani osoby, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania.

8.

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody, ma Pan/Pani prawo do jej
cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9.

Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych;

10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest
wymogiem ustawowym i jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania. Konsekwencją niepodania
ww. danych osobowych będzie brak możliwości osiągnięcia określonych wyżej w pkt. 3 celów.
11. Pana/i dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

………………………..…………………………...
( z klauzulą zapoznałam/em się dn. data i podpis)
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