
RODO – Klauzula informacyjna  

o przetwarzaniu danych osobowych  

w Urzędzie Miasta i Gminy w Białobrzegach 
dla danych składanych dobrowolnie 

 
W związku z realizacją wymogu art. 13 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 (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych) informuję o zasadach przetwarzania 

Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych. 

1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy                   

w Białobrzegach jest: Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi, adres: Plac Zygmunta Starego 9, 

26-800 Białobrzegi. 

2. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych 

osobowych w zakresie działania Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach, a także 

przysługujących Państwu uprawnień, mogą się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony 

Danych Osobowych w Urzędzie za pomocą adresu: iod@bialobrzegi.pl 

3. Administrator danych osobowych – Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi – przetwarza 

Państwa dane na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 

4. Państwa dane mogą być przekazywane innym podmiotom do przetwarzania na podstawie 

stosownych umów podpisanych z Gminą Białobrzegi na podstawie umowy powierzenia danych 

osobowych dla których Administratorem jest Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi. 

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu 

określonego w udzielonej zgodzie. 

6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące 

uprawnienia: 

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane 

są nieprawidłowe lub niekompletne; 

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),                     

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby                  

na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Państwu prawo                

do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z 

obowiązującym prawem. 

7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miasta 

i Gminy w Białobrzegach Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia 

skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 

8. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
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