Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski
o udostępnienie informacji publicznej
art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)

1. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku o udostępnienie informacji publicznej
jest Przedszkole Gminne w Dukli zwane dalej: „Administratorem”, reprezentowane przez
Dyrektora. Z administratorem można się skontaktować w siedzibie Przedszkola (ul. Trakt Węgierski
38 A, 38-450 Dukla), poprzez adres email przedszkole@dukla.pl oraz telefonicznie: tel. 577
700 502.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – pisemnie na adres Przedszkola oraz e-mail:
inspektorodo@onet.pl.
3. Podstawa prawna przetwarzania danych to art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne
do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z realizacji
przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia informacji publicznej.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do spełnienia powyższego celu
(przesłania odpowiedzi). W przypadku konieczności wydania decyzji administracyjnej podanie
danych jest obowiązkowe, w tym przypadku niepodanie danych osobowych będzie skutkowało
pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia.
6. Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu oraz przez
okres wymagany kategoria archiwalną B10 – 10 lat od zakończenia sprawy.
7. Administrator nie przekazuje danych innym odbiorcom. Dane nie będą przekazywane do państwa
trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje żądanie następujących
uprawnień: prawa dostępu do danych osobowych; prawo do żądania sprostowania danych
osobowych; prawo do usunięcia danych osobowych - w przypadku gdy ustała podstawa do ich
przetwarzania, dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą być
usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; prawo do żądania
ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadku, gdy: osoba, której dane dotyczą
kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a
osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą,
potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń.
9. Przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie
w przypadku niezgodne z prawem przetwarzania Państwa danych osobowych.
10. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych
decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

