KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – Obywateli Ukrainy
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) – zwane dalej
Rozporządzenie, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Rogowo, reprezentowana przez Wójta Gminy Rogowo, adres
kontaktowy: Urząd Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo.
2. Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email:
bezpieczenstwo.informacji1@gmail.com lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych
można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, wynikającego z aktów prawnych związanych z realizacją zadań administratora,
stosownie do ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium
tego państwa (Dz.U. 2022 poz. 583 z póź. zm.) W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są
wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, wskazanych powyżej, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
▪ podmioty upoważnione, organy władzy 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;
▪ inne podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz
zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy kompetencyjne lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca
1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub do odwołania zgody.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami, przysługują
Pani/Panu następujące prawa:
▪ dostępu do treści danych osobowych jej dotyczących, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
▪ sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
▪ usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych
przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte
po zakończeniu okresu archiwizacji;
▪ ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
▪ prawo do przenoszenia danych – na podstawie art. 20 Rozporządzenia;
▪ wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia, z zastrzeżeniem, że nie
dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów
prawa.
Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
8. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa lub jest warunkiem zawarcia
umowy. W takich przypadkach konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości realizacji zadań przez Administratora. W
pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ - громадяни України
Відповідно до ст. 13 сек. 1 і 2 Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року
про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про вільний рух таких даних, а також про скасування
Директиви 95/ 46 / EC (Загальний регламент про захист даних - GDPR) - надалі іменований Регламентом, я хочу
повідомити вам, що:
1. Адміністратором ваших персональних даних є Гміна Рогово в особі голови Гміни Рогово, контактна адреса:
Управління Гміни Рогово, Рогово 51, 87-515 Рогово.
2. Розпорядник даних призначив Уповноваженого із захисту даних, з яким можна зв’язатися електронною поштою:
Bezpieczenstwo.informacji1@gmail.com або письмово за адресою місця адміністратора. З усіх питань, пов’язаних з
обробкою персональних даних та реалізацією прав, пов’язаних з обробкою даних, ви можете звертатися до
спеціаліста із захисту даних.
3. Ваші персональні дані будуть оброблятися з метою виконання юридичних обов'язків, покладених на
адміністратора відповідно до ст. 6 сек. 1 літ. c Положення, що випливає з нормативно-правових актів, пов'язаних з
виконанням завдань адміністратора, відповідно до Закону від 12 березня 2022 року. про допомогу громадянам
України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї країни (Вестник законів від 2022 року, ст. 583 зі змінами). В
інших випадках ваші персональні дані обробляються лише на підставі вашої згоди в обсязі та ціль, зазначена в згоді.
4. У зв'язку з обробкою даних для цілей, зазначених вище, одержувачами ваших персональних даних можуть бути:
▪ уповноважені суб'єкти, органи державної влади та суб'єкти, які виконують державні завдання або діють від імені
органів державної влади, в обсязі та для цілей, що випливають із положень загальнозастосовного законодавства;
▪ інші особи, яким Адміністратор доручив обробку персональних даних.
5. Ваші персональні дані зберігатимуться протягом періоду, необхідного для досягнення мети, для якої вони були
зібрані, і відповідно до дат архівування, визначених положеннями про компетенцію або відповідно до положень
Закону від 14 липня 1983 року про національний архівний ресурс та архіви або до відкликання згоди.
6. У зв'язку з обробкою ваших персональних даних, за винятками, передбаченими законом, ви маєте наступні права:
▪ доступ до вмісту персональних даних, що стосуються неї, відповідно до ст. 15 Положення;
▪ виправлення даних відповідно до ст. 16 Положення;
▪ видалення даних відповідно до ст. 17 Положення, обробляється на підставі вашої згоди; в інших випадках, коли
Адміністратор обробляє персональні дані на підставі законодавчих положень, дані можуть бути видалені після
закінчення періоду архівування;
▪ обмеження обробки даних відповідно до ст. 18 Положення;
▪ право на передачу даних - відповідно до ст. 20 Положення;
▪ заперечувати проти обробки даних відповідно до ст. 21 Положення, з умовою, що це не поширюється на випадки,
коли Адміністратор має право обробляти дані на підставі законодавчих положень.
Особа, дані якої обробляються на підставі згоди, висловленої цією особою, має право відкликати цю згоду в будьякий час без впливу на законність обробки, яка була здійснена на основі згоди до її відкликання, за винятком із
загальнозастосовних норм законодавства.
7. Ви маєте право подати скаргу до контролюючого органу, тобто до Голови Управління із захисту персональних
даних, якщо вважаєте, що обробка персональних даних порушує положення Положення.
8. Надання Вами персональних даних є обов'язковим згідно з положеннями законодавства або є умовою для
укладення договору. У таких випадках наслідком їх ненадання є неспроможність Адміністратора виконувати
завдання. В іншому обсязі надання персональних даних є добровільним.
9. Ваші персональні дані не оброблятимуться в автоматизований спосіб, у тому числі у формі профілювання. Ваші
персональні дані не будуть передані третім країнам та міжнародним організаціям

