
Informacja o ochronie danych osobowych  

w Urzędzie Gminy Milejów 
 

 

Co to jest RODO ? 
 

Rozporządzenie 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, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119). 

 

RODO stosujemy od 25 maja 2018r. 

 

 

Czym są "dane osobowe", kiedy się je przekazuje ?  
 

Danymi osobowymi w rozumieniu dyrektywy są wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej 

do zidentyfikowania osoby fizycznej. Pojęcie danych osobowych obejmuje informacje dostępne bądź utrwalone 

w jakiejkolwiek formie (np. alfabetycznej, liczbowej, graficznej, dźwiękowej), zapisane na nośnikach tradycyjnych (papier, 

itp.) lub na nośnikach elektronicznych (dyski magnetyczne i inne). 

 

Danymi osobowymi są w szczególności: imię i nazwisko, nr identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy 

lub inne dane, które pozwalają na ustalenie tożsamości osoby fizycznej. 

 

W zakresie w jakim korzystają Państwo z naszej strony www., korzysta ona z plików cookies w celu sporządzenia statystyk 

oraz ułatwienia korzystania z niej, dane te mogą stanowić dane osobowe. Użytkownicy poprzez ustawienia przeglądarki 

internetowej mogą zarządzać ich przechowywaniem.  

Ponadto dane osobowe są przekazywane także w związku z zawieraniem umów lub korzystaniem z uprawnień, w interesie 

Państwa, jak i w związku z wypełnianiem dyspozycji płynących z przepisów prawa. 

 

Czemu służy RODO ? 
 

RODO ma przyczynić się do zwiększenia stopnia ochrony danych osobowych oraz ułatwić ich przenoszenie dla coraz 

większego urzeczywistniania idei społeczeństwa informacyjnego. 

 

 

Czemu służą gromadzone przez nas dane ? 
 

Państwa dane osobowe uzyskujemy w związku z prowadzoną przez nas działalnością oraz przy zawieraniu umów, tj. dla:  

a. wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa;  

b. zawarcia oraz realizacji umów, w tym także w zakresie wystawiania faktur i innych dokumentów i zapewnienia 

należytego poziomu realizowanych usług/zadań w interesie publicznym. 

 

Nie planujemy automatycznego przetwarzania przekazanych nam danych (profilowania). Gdyby takie okoliczności miały 

się pojawić będziemy o nich odrębnie informować. 

 

 

W jakim okresie ma następować ich przetwarzanie ? 
 

Przekazane nam dane osobowe przetwarzać będziemy w okresie realizacji przez nas obowiązków  płynących z przepisów 

prawa, trwania i realizacji zawartych umów bądź przez czas realizacji prawnie uzasadnionych interesów lub obowiązków. 

 

Jakie dane przetwarzamy ? 
 

Wszystkie zbierane dane osobowe służą i są związane z wykonywaniem przez nas obowiązków prawnych - realizacji przez 

nas zadań oraz dla wykonywania umów. Pozyskiwane dane są ograniczone do danych niezbędnych do wykonywania 

powinności wynikających z przepisów prawa. 

 

 

Przekazywanie do przetwarzania lub udostępnianie danych 
 

Państwa dane mogą zostać powierzone do przetwarzania w naszym imieniu wyłącznie w granicach prawa w celu, np.: 

 obsługi wykorzystywanych przez nas systemów, ich serwisu i utrzymania; 

 podwykonawcom realizującym prace zlecone przez nas dla realizacji lub w związku z realizacją naszych zadań. 

 

Dane mogą też zostać udostępnione innym podmiotom, które przetwarzają przekazane im dane we własnym imieniu, jak: 

 podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie; 

 instytucje płatnicze, banki realizujące płatności; 



 inne organy i podmioty działające na podstawie prawa.  

 

Nie przewidujemy przekazywania Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, do państw trzecich. 

 

 

Rodzaje uprawnień przysługujących Państwu w związku z przetwarzaniem ich danych 
 
W stosunku do przetwarzania Państwa danych, uprawnienia i ich rodzaje wynikają z przepisów odpowiednich ustaw, co do zasady - 

w związku z wypełnianiem przez nas zadań publicznych, nie rozpoznaje się obowiązku informacyjnego.  

 

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Wójt Gminy Milejów. 

 

Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Milejów jest Pani Paulina Bojanowska. 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy mailowo, pod adresem: inspektor@cbi24.pl 

 


