
 
 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z 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 sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119/1, zwane dalej RODO, 
informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Mały Płock, ul. Jana 
Kochanowskiego 15, 18-516 Mały Płock, ul. Jana Kochanowskiego 15, tel. 86 279 13 
12, e-mail: ugmplock@malyplock.pl. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Małym Płocku jest 
możliwy pod adresem iod@malyplock.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach: 

 związanych z realizacją umowy  

 związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń 
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:   

 niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana 
żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

 konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 

5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

6. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy. W przypadku 
niepodania danych nie będzie możliwe zawarcie umowy. 

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu: 

 podmiotom uczestniczącym w realizacji zlecenia, 

 bankom i operatorom pocztowym, 

 podmiotom, przetwarzającym je na nasze zlecenie, 

 orgnom kontrolnym, nadzorczym i audytowym. 
8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowamemu 

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
10. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

umowy, ustalenia, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami oraz okres 
archiwizacji wynikający z przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach tj. 
przez okres 10 lat począwszy od 1 stycznia roku następnego po wygaśnięciu lub 
rozwiązaniu umowy; 

 

 


