INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”, informujemy o zasadach, na jakich
przetwarzamy dane osobowe:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest w zależności od realizowanych zadań
oraz przyznanych kompetencji:
a) Burmistrz Gminy Miłosław,
b) Gmina Miłosław,
c) Urząd Gminy Miłosław.
Wszystkie wskazane podmioty z siedzibą przy ul. Wrzesińskiej 19, 62-320 Miłosław,
tel. 61 438 20 21, e-mail: sekretariat@miloslaw.info.pl (zwani dalej „Administratorem”).

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z inspektorem można się skontaktować
poprzez e-mail: iod@amsm-consulting.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane:
a) na podstawie udzielonej dobrowolnie zgody w zakresie i celu, wskazanym w tej zgodzie
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO), o ile zgoda tak zostanie wyrażona, w takim przypadku
przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to
nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem, z obowiązującym prawem,
b) w celu zawarcia lub wykonania zawartych przez Administratora umów lub podjęcia na
Pani/Pana żądanie działań przed zawarciem umowy, które zmierzać będą do zawarcia
umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
c) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c
RODO),
d) w zakresie niezbędnym do ochrony Pani/Pana żywotnych interesów lub interesów innej
osoby fizycznej, o ile takie interesy wystąpią w trakcie działalności Administratora (art. 6
ust. 1 lit. d RODO),
e) w celu wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej, która została powierzona Administratorowi (art. 6 ust. 1
lit. e RODO),
f)

gdy będzie to wynikać z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w szczególności w celu
ochrony przed możliwymi roszczeniami i dochodzenia ewentualnych roszczeń, a także
w celu wykazania zrealizowania ciążących na administratorze obowiązków prawnych.
Administrator nie będzie przetwarzać danych w oparciu o wskazaną podstawę działając
jako organ publiczny w ramach realizacji swoich zadań.

Podstawą przetwarzania danych osobowych w celach wskazanych w lit. c lub e mogą być:


w odniesieniu do dokonywania opłat podatku od nieruchomości, opłat podatku rolnego, opłat
podatku leśnego, opłat podatku od środków transportowych, opłat za gospodarowanie

odpadami komunalnymi, zwrotu podatku - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja
podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.), ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.), ustawa z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333 z późn. zm.), ustawa z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888 z późn. zm.), ustawa z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439
z późn. zm.), ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2188
z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.),


w odniesieniu do zgłoszenia zameldowania na pobyt stały lub czasowy oraz wymeldowania,
zameldowania cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy oraz wymeldowania, wydania
i wymiany dowodu osobistego - ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1397 z późn. zm.),



w odniesieniu do zawarcia związku małżeńskiego, wydania aktu urodzenia, zgonu lub
odpisów aktów stanu cywilnego, dokonania zmiany imienia i nazwiska - ustawa z dnia
28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 463 z późn. zm.)
oraz w niezbędnym zakresie ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia
i nazwiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 707 z późn. zm.),



w odniesieniu do dokonywania zgłoszenia działalności gospodarczej oraz dokonywania zmian
w ramach zgłoszonej działalności gospodarczej - ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo
przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 6 marca 2018 r.
o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla
Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1291 z późn. zm.),



w odniesieniu do wydawania zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych,
prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych, wydawania zezwolenia na wywóz
nieczystości stałych - ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1437 z późn. zm.),



w odniesieniu do wydawania zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych
specjalnych w krajowym transporcie drogowym - ustawa z dnia 6 września 2001 r.
o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 z późn. zm.),



w odniesieniu do dokonywania wpisów do ewidencji świadczących usługi noclegowe - ustawa
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek
i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 238 z późn. zm.),



w odniesieniu do ustalania warunków zabudowy lub ustalania lokalizacji inwestycji celu
publicznego, wydawania, zmiany lub przenoszenia decyzji o warunkach zabudowy,
wydawania zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego lub rozpatrywania wniosku o sporządzenie planu, wydawania wypisu i wyrysu
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium - ustawa z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293
z późn. zm.),



w odniesieniu do wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - ustawa z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.),



w odniesieniu do dofinansowania usunięcia wyrobów zawierających azbest, budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków, wymiany źródeł ciepła - ustawa z dnia 27 kwietnia
2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 poz. 1219 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia
30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U.
z 2020 r. poz. 708 z późn. zm.),



w odniesieniu do dokonywania podziału działki lub nieruchomości - ustawa z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.),



w odniesieniu do ustalenia numeru porządkowego nieruchomości - ustawa z dnia 17 maja
1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.),



w odniesieniu do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność - ustawa
z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów
zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r.
poz. 139 z późn. zm.),



w odniesieniu do wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz przyjmowania
oświadczeń o wartości sprzedanego alkoholu - ustawa z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277
z późn. zm.),



w odniesieniu do wydawania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, wydawania zezwolenia
na lokalizację lub przebudowę zjazdu z drogi gminnej, wydawania zezwolenia na
umieszczenie reklamy w pasie drogowym - ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.),



w odniesieniu do wydania zezwolenia na wycięcie drzew - ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r.
poz 283 z późn. zm.),



w odniesieniu do zawarcia umowy najmu lub dzierżawy nieruchomości, przyznania lokalu
tymczasowego lub socjalnego – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.), ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U.
z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.),



w odniesieniu do sprzedaży nieruchomości – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks
cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.), ustawa z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.),



w odniesieniu do przyznania dodatku mieszkaniowego - ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r.
o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133 z późn. zm.),



w odniesieniu do przyznania dodatku energetycznego - ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm.),



w odniesieniu do dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników - ustawa
z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.),



w odniesieniu do przyznania stypendium oraz zasiłku szkolnego - ustawa z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 z późn. zm.).

4.

W związku z przetwarzaniem danych odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na
zlecenie organów władzy publicznej lub inne jednostki - w zakresie i w celach, które
wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności służby;
organy administracji publicznej; sądy i prokuratury; komornicy sądowi; państwowe
i samorządowe jednostki organizacyjne oraz inne podmioty – w zakresie niezbędnym do
realizacji zadań publicznych; osoby i jednostki organizacyjne, jeżeli wykażą w tym interes
prawny

przewidziany

przepisami

prawa

powszechnie

obowiązującego;

jednostki

organizacyjne - w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po
wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić
tożsamości osób, których dane dotyczą; inne osoby i jednostki organizacyjne, jeżeli
wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania
zgody osób, których dane dotyczą, określonych w odrębnych przepisach, w przypadku
gdy dane przetwarzane będą w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych
dane osobowe mogą zostać udostępnione uczestnikom i innym podmiotom występującym
w takich postępowaniach, o ile przepisy prawa powszechnie obowiązującego na to będą
zezwalać, w takim przypadku zakres udostępnianych informacji określać będą przepisy
prawa powszechnie obowiązującego,
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem
przetwarzają dane osobowe, w szczególności podmioty świadczące usługi doradztwa
prawnego, operatorzy pocztowi, podmioty świadczący usługi informatyczne, w tym
dostawcy oprogramowania,
c) osoby upoważnione do przetwarzania danych przez Administratora.

5. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, zgodnego z podstawą
przetwarzania
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w
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zrealizowania
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celów
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archiwalnych
dotyczących

archiwizowania danych przez Administratora zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2020 r. poz. 164 z późn. zm.). Okres
przetwarzania danych osobowych niezbędny do realizacji celu przetwarzania mogą określać
w szczególności przepisy prawa powszechnie obowiązującego, zawarta umowa, zgoda (jeśli
zgoda nie będzie określać okresu przetwarzania danych osobowych, będą one przetwarzane
przez 10 lat od wyrażenia zgody), a nadto dane osobowe mogą być przetwarzane dłużej, jeśli
Administrator wykaże, że w stosunku do tych danych osobowych istnieją ważne prawnie
uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów lub Pani/Pana dane
będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, a także
w celu wykazania zrealizowania ciążących na administratorze obowiązków prawnych, co
jednak nie będzie miało zastosowania do przetwarzania danych, gdy Administrator będzie
działać jako organ publiczny w ramach realizacji swoich zadań. W przypadku, gdy po
zrealizowaniu celu wskazanego w pkt 3 dane nie będą musiały zostać zarchiwizowane i nie

znajdą

zastosowania

inne

opisane

powyżej

sytuacje,

Administrator

zaprzestanie

przetwarzania danych osobowych.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu
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:



dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób
przetwarzane,



osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych
osobowych na podstawie art. 21 ust. 1 RODO i nie występują nadrzędne prawnie
uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw
na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania,



osoba, której dane dotyczą, wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej
przetwarzania danych,



dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,



dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego
z przepisów prawa;

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy:



osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres
pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,



przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą,
sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,



Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane
dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,



osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na podstawie art. 21. ust. 1 RODO
wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy
po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące
przesłanki:



przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) lub na podstawie umowy
zawartej z osobą, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),


f)

przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są
następujące przesłanki:



zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku
przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym
lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, lub



przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem
sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub
podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony
danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.

7. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego
się ochroną danych osobowych, którym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej pozostaje Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych i z którym kontakt jest możliwy pod następującym
adresem:
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
9. Pani/Pana dane osobowe co do zasady nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany
(w oparciu o przekazane dane nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany).
Administrator może jednak przetwarzać dane w sposób zautomatyzowany w sytuacji, gdy
będzie to konieczne z przyczyn techniczny wynikających z zastosowanej

metody

przetwarzania w szczególności w przypadku udzielenia automatycznych odpowiedzi na
nadesłaną korespondencję mailową, stosowania monitoringu wizyjnego. Pani/Pana dane
osobowe nie będą profilowane.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie wskazanym
obowiązującymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W pozostałym zakresie
podanie danych osobowych może pozostawać dobrowolne lub być warunkiem zawarcia
umowy. Jednakże niepodanie danych osobowych może skutkować brakiem realizacji
udzielonej zgody, uniemożliwi zawarcie umowy i jej realizację oraz może stanowić podstawę
do odmowy realizacji usług i niepodjęcia działań przez Administratora.

11. Pani/Pana dane osobowe pochodzą w zależności od przypadku, który ma zastosowanie:
a) bezpośrednio od Pani/Pana,
b) od podmiotu, który Pani/Pan reprezentuje, w tym jako członek organu umocowanego do
reprezentowania (np. Członek Zarządu lub Likwidator), jako pełnomocnik lub prokurent,
jako przedstawiciel ustawowy, jako ustanowiony syndyk lub reprezentujący w innym
charakterze wynikającym z mocy przepisu prawa powszechnie obowiązującego czy też
na skutek umocowania do reprezentacji udzielonego przez taki podmiot,
c) od podmiotu, dla którego Pani/Pan pracuje na podstawie umowy o pracę, lub dla którego
świadczy Pani/Pan usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, lub z którym to
podmiotem współpracuje Pani/Pan na podstawie umowy cywilnoprawnej,
d) ze źródeł publicznie dostępnych takich jak:



Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej prowadzona przez
Ministra Rozwoju z siedzibą w Warszawie (00-507), Plac Trzech Krzyży 3/5,



Krajowy Rejestr Sądowy prowadzony przez Ministra Sprawiedliwości z siedzibą
w Warszawie (00-950), Al. Ujazdowskie 11,



Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych prowadzona przez Ministra Sprawiedliwości
z siedzibą w Warszawie (00-950), Al. Ujazdowskie 11,



ewidencja gruntów i budynków prowadzona przez Starostę Wrzesińskiego z siedzibą
we Wrześni (62-300) przy ul. Chopina 10,

12. W przypadku, gdy dane osobowe nie będą pochodzić bezpośrednio od Pani/Pana,
Administrator będzie przetwarzać kategorie danych osobowych takie jak: imię, nazwisko,
PESEL, dane adresowe, dane kontaktowe, inne dane udostępnione Administratorowi,
w szczególności wskazane w złożonym wniosku, przedłożonej korespondencji czy w zawartej
umowie.

