Szanowni Państwo,
w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(dalej Rozporządzenie), przekazujemy Państwu poniższe informacje:
Kto jest Administratorem danych osobowych?
Administratorem danych Interesantów Urzędu Gminy w Brańszczyku jest Urząd Gminy Brańszczyk z siedzibą: Urząd
Gminy Brańszczyk, ul. Jana Pawła II 45, 07-221 Brańszczyk
Dane kontaktowe Administratora:
Adres e-mail: sekretariat@branszczyk.pl
Numer telefonu: 29 59 29 310
Adres korespondencyjny: ul. Jana Pawła II 45, 07-221 Brańszczyk
Czy został powołany Inspektor Ochrony Danych?
Zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a, Urząd Gminy Brańszczyk, jako podmiot publiczny zobligowany jest do powołania
Inspektora Ochrony Danych. Z naszym wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych możecie się Państwo kontaktować
w każdej sytuacji dotyczącej przetwarzania przez Urząd Gminy Brańszczyk Waszych danych osobowych, najprościej
wysyłając mail na adres: iod.ugd@branszczyk.pl
Skąd pozyskaliśmy Państwa dane?
W większości przypadków dane osobowe pozyskujemy głównie od osoby, której dane dotyczą (oznacza to, że od
Ciebie). Mogą jednak zaistnieć sytuacje, w których dane otrzymamy w sposób inny, niż od Państwa. Wówczas prosimy
zapoznać się z tzw. klauzulą informacyjną przypisaną do Państwa konkretnej sprawy.
Czy muszą nam Państwo podać swoje dane?
Wymagamy podania tylko niezbędnych danych do realizacji zadania, które nam Państwo powierzyli, zakres tych danych
określony jest w przepisach prawa (Ustawy wymienione poniżej). Jeżeli z jakiegoś powodu nie poda nam Pan / Pani
wymaganych danych, nie będziemy mogli zrealizować Państwa wniosku / zapytania.
Poza podawaniem danych wynikających z przepisów, podanie innych danych jest dobrowolne i odbywa się na zasadzie
wyrażenia zgody. Wówczas tę daną, którą zgodzili się Państwo nam podać (np. nr tel. aby ułatwić kontakt podczas
realizacji usługi) będziemy przetwarzać do momentu ustania celu (zakończenia umowy) lub – do momentu wycofania
zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, dokonanego na
podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
Jakie są cele przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne?
Państwa dane osobowe przetwarzane są na określonych poniżej przesłankach legalności w celu zaspokajania
zbiorowych potrzeb gminnej wspólnoty samorządowej, a w szczególności:
1. Realizacji ustawowych zadań gminy wynikających z przepisów prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
Rozporządzenia, zgodnie z:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Ustawą z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym;
Ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności;
Ustawą z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;
Ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych;
Ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego;
Ustawą z dnia 8 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych;
Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz aktów wykonawczych do tej ustawy;
Ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i aktów wykonawczych;
Ustawą z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym;
Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej;
Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;
Ustawą z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych;
Ustawą z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy;
Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

2. Przyjmowania i publikowania oświadczeń majątkowych od osób zobowiązanych do ich składania na podstawie art.
6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia, zgodnie z:
−
−

Ustawą z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym;
Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej.

3. Pobierania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatków od nieruchomości, rolnych i leśnych od
osób fizycznych i prawnych, podatków od środków transportowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia,
zgodnie z:
−
−
−

Ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. ordynacja podatkowa;
Ustawą z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.

4. Rejestracji, dokonywania zmian i wyrejestrowywania działalności gospodarczej w CEiDG na podstawie art. 6 ust.
1 lit. c) Rozporządzenia, zgodnie z Ustawą z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej.
5. Zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, przyznawanie ulg z tytułu nabycia gruntów
rolnych, ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia, zgodnie z:
−
−

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2018 r.;
Ustawą z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym.

6. Wydawania decyzji o zgromadzeniach publicznych, organizacja imprez masowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
i e) Rozporządzenia, zgodnie z:
−
−

Ustawą z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach;
Ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.

7. W uzasadnionych przypadkach dochodzenia należności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) Rozporządzenia, zgodnie
z Ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
8. Zapewnienia przejrzystości w zakresie wykrywania i zapobiegania nadużyć na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i lit. e)
Rozporządzenia.
9. Zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia poprzez prowadzenie monitoringu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) oraz
art. 9 ust. 2 lit. e) Rozporządzenia, zgodnie z art. 9a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
10. Zawarcia i wykonania Umowy na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia
11. Załatwienia dotyczącej Państwa sprawy, zgodnie z przepisami prawa oraz wewnętrznymi procedurami
administracyjnymi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) Rozporządzenia
12. W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody,
tj. art.6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia; oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
przez administratora w stosunku do zadań innych niż publiczne, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia.
Czy przekazujemy Państwa dane do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Administrator oświadcza, że dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców mających siedzibę w Państwach spoza
obszaru EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
Komu możemy udostępnić Państwa dane?
Odbiorcami Państwa danych są lub mogą być:
➢ organy władzy i administracji 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;
➢ podmioty wymiaru sprawiedliwości;
➢ inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Gminy Brańszczyk przetwarzają
dane osobowe, dla których Administratorem jest Urząd Gminy Brańszczyk;
➢ inne podmioty gdy istnieją ku temu przyczyny prawne w zakresie:
Czy przetwarzamy Państwa dane automatycznie?
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania, tzn. że nie posiadamy
i nie zamierzamy posiadać narzędzi / systemów, które umożliwią nam wykorzystanie Państwa danych do oceny
czynników osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy.

Jaki jest okres przechowywania Państwa danych?
Dane osobowe są przetwarzane przez okres ustalony zgodnie z celem i podstawą legalności ich przetwarzania, w tym:
➢ w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące
przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy (jest to na przykład obowiązana
zgodnie z przepisami prawa do przechowywania danych osobowych użytkownika przez dłuższy okres lub jeśli dane
osobowe użytkownika są potrzebne do wniesienia zarzutów prawnych lub podjęcia obrony przed zarzutami
prawnymi, Urząd zachowa dane osobowe użytkownika do zakończenia odpowiedniego okresu przechowywania lub
do momentu rozstrzygnięcia przedmiotowych zarzutów);
➢ w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie przyjmowania i publikowania oświadczeń
majątkowych od osób zobowiązanych do ich składania dane są przechowywane i przetwarzane przez 6 lat;
➢ w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia
poprzez prowadzenie monitoringu okres ich przetwarzania to 14 dni;
➢ w przypadku zakończenia realizacji umowy, przez okres do 5 lat od dnia zakończenia / rozwiązania umowy;
➢ w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie udzielonej zgody, dane przetwarzane będą
do momentu wycofania zgody;
➢ w pozostałych przypadkach Administrator będzie przetwarzał i przechowywał dane osobowe zgodnie z terminami
archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne, Ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach, w tym rozporządzenie 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.
Jakie prawa Państwu przysługują?
Urząd Gminy Brańszczyk gwarantuje, że dokłada wszelkich starań, aby Państwa dane przetwarzane były tylko w
niezbędnym zakresie oraz zgodnie z wszelkimi przepisami.
Jednak jeśli uznacie Państwo, że naruszyliśmy powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące przetwarzania i ochrony
danych osobowych to każda osoba fizyczna, której dane są przetwarzane ma prawo:
➢ dostępu do danych;
➢ uzyskania kopii danych;
➢ sprostowania danych;
➢ usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym);
➢ ograniczenia przetwarzania;
➢ przenoszenia danych;
➢ sprzeciwu;
➢ do wycofania zgody;
➢ wniesienia skargi do Urzędu Nadzorczego na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Uprawnienia, o których mowa powyżej można zrealizować osobiście składając pisemny wniosek, drogą elektroniczną
lub listownie na wskazane poniżej adresy:
− adres e-mail: sekretariat@branszczyk.pl
− adres korespondencyjny: ul. Jana Pawła II 45, 07-221 Brańszczyk
Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw znajduje się na stronie internetowej www.branszczyk.pl,
zakładka Ochrona Danych Osobowych.

