
W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 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) 
(Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych 
jest: 

Wójt Gminy Baćkowice 
27-552 Baćkowice 84 

 
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 
w zakresie działania Urzedu Gminy w Baćkowicach, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, 
może się Pani/Pan skontaktować się z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie za 
pomocą adresu biuro@czi24.pl 
 
Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd 
Gminy w Baćkowicach ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach. 
 
Pozyskane od klientów dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione 
na podstawie przepisów prawa. 
 
Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji 
prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt 
dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między 
beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania 
dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się 
w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt. 
 
Klienci Urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania. 
Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo 
do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 
Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
 
W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich 
podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych 
może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji 
dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani. 
Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku  
bez rozpatrzenia. 
Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie 
niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach 
Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą 
przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja 
skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z 
obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub właściwie skonstruowane, zapewniające 
bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. 
z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych). 


