KlaUzUl.t informac!inż
żgodnie z at1, ]j usr ] 2 Rozporzad7enia ParlaneDtu ! lopejsk]ego i Rad},(L_JE) 20]6"679 Z,]ni, 2] kwjclnia
:Ólo r, rv sprarvie ochron,Y osób fi7}cd},ch r1 z,liazku z przetBalżanien dantc| osobo\)ch i§ spranie
s*obodlego pżepl}łu takich dan}ch oraż uch]lenja d,"reki}§,.- 95r,16 \łE (ogól.c rozporz4d/cn]e o ochronie
dan}ch) z dnia ]7 kwictnia 20l6r,, z!!aneso $ Skrócie .,RoDo ', informujelr1},, że:

"/

Adm nistratolem danych osobowych jest Burrnlstn

czechowic

Dż edzic

czechow]ce Dż]edzi.e p . Jana PaWła 1,te|.:32214,1!lo,1ax:322!47752
dżiedzic€,p1,5tronalntern€toWa:WwW,cżechoWice-dziedZ]ce,p

Admjnistratol Wyznaczyi Ln5pektora ochlony Danych,

-

dane kontaktowe: 43 502

e ma] :!m@um,c,€chowice

oraz WWW,bip,czechoW]ce-dz]edz ce,pIj

. którym

moŻna

sę skontaktowaĆ pod numerem

3ż214/ 1,53}
W zwią.k! z lea izac]ą obowiążku praWne8o ciążącego na adm]nistratorz€
(alt, 6 Ust, 1 jt c RoDo), w §zcz€gó nościW ce u przeprowadrenia WyboróW do Gm]nnej Rady Sen]olóW
powoływanej W oparcu o Uchwa]ę nr XX/189/16 Rady Miejsk ej W cżechow cach Dz]€dzicach 7 dn]a 23

dine osobowe są przetwirzane
l!tego 2016

r, W

spra$,ie powołan]a Gmlnne] Rady sen]olóW;

dane osobowe będą prżechowywane W okresie niezbędnym do spełn €n a celu, dla którego zosta]y zeblane,
a następnie zarchiwlzowane zgodn e ż obowiąrującą kategor]ą archiwa ną na podstaW e Bożporządz€n,
Preżesa Rady Min stróW z dnia 18 9tyczn a 2011r. W spraw € ]istrUkcji kancelary]n€j, jednol tych lzecżowych
WykazóW akt oraZ in9truk.]l W 5praw€ or8aniżac]] izakr€§u działania archWóW Zakładowych, chyba źe
przep]sY szcz€gó ne stanoWią lnacz€];

05oba, której dane dotYczą, ma prawo żądania dostęp!
§prostowania, oglan]cżen]a prz€twarzania,
_

rUl .dlo, OrJl.

." {l ic . l; olleclJ

LrsLrn

ęc]a, a

do swo]ch danych o50bowy,h óraz

takź€ prawo do prz€noszenia

ich

danych,

osoba, której dan€ dotyczą, ma prawo Wniesienia skargi do organu nadzorcżego, Preresa Urżędu ochrony
Danych o5obowych;

podanie ddnych osobowych jest Wynrogiem uchwały nr XX/189/16 Rady M]e]skiej W cżP,hóWic,chDziedzicach z .lnia 23 utego 2016 r, W splaW]e powolania Gminnei R.dy Sen]oróW, Podanie Wszystkich
Wyma8anych W formu]aż! zgłoszeniowyrn danych osobowych ]est oboW ążkowe, ich niepodanie
Un]emożIiW lozparżenie kandYdatury i Udz ał W Wyborach;

Adm]nistrator n € pod€imU]e

żaulomatyzowanych decyz]], W tym decy.j będących Wynlki€m

profjlowan a,

