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W zwiqzku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZJ\OZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I 

RAOY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osab fizycznych w zwiqzku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogalne rozporzqdzenie 0 ochronie danych, zwane ROOO) (Oz. U. 

UE. z 2016 r. L 119, poz. 1) informujemy, ze Administratorem Panstwa danych osobowych jest: 

Gmina Somianka 


Somianka-Parcele 16B, 07 - 203 Somianka 


tel. 29 74 187 90 


Informujemy ze na mocy art. 37 ust. 1 lit. a ROOO Administrator powotat Inspektora Ochrony 

Oanych (100), ktary w jego imieniu nadzoruje sfer~ przetwarzania danych osobowych. Z 100 

mozna kontaktowac si~ pod adresem mail: iod@somianka.pl 

00 zakresu dziatania Gminy Somianka nalezy wykonywanie zadan publicznych, niezastrzezonych 

ustawami na rzecz innych jednostek samorzqdu terytorialnego oraz organ6w administracji 

• 	 rzqdowej. 

Gmina Somianka gromadzi Panstwa dane w celu realizacji zadan wynikajqcych z przepisaw prawa, 

a w szczegalnosci z ustawy 0 samorzqdzie gminnym (Oz.U. z 2020 r. poz. 256). 

Podstawa prawna przetwarzania Panstwa danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych 

(merytorycznych) oraz obowiqzkaw i zadan zleconych przez instytucje nadrz~dne wobec Gminy 

Somianka oraz na podstawie zgad wyrazonych przez osob~, ktarej dane Sq przetwarzane. 

• 

, 
Administrator przetwarza Panstwa dane osobowe w scisle okreslonym, minimalnym zakresie 

niezb~dnym do osiqgni~cia celu, 0 ktarym mowa powyzej. 

W szczegalnych sytuacjach Administrator moze przekazac/powierzyc Panstwa dane innym 

podmiotom (np. inne jednostki gminne, wymiar sprawiedliwosci, administracja skarbowa, 

instytucje zwiqzane z obs-tugq szeroko poj~tych funduszy unijnych, podmioty zwiqzane z obstugq 

sfery socjalnej - m.in. ZUS, PFRON, GOPS). Podstawq przekazania/powierzenia danych Sq przepisy 

prawa lub wtasciwie skonstruowane, zapewniajqce bezpieczenstwo danym osobowym, umowy 

powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i 

telekomunikacyjnego, przetwarzania danych) swiadczqcych ustugi na rzecz Administratora. 

Oane osobowe przetwarzane przez Gmin~ Somianka przechowywane b~dq przez okres niezb~dny 

do realizacji celu dla jakiego zostaty zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji okreslonymi 

przez ustawy kompetencyjne lub ustaw~ z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks post~powania 

administracyjnego (Oz.U. z 2020 r. poz. 256, z pain . zm.) i ustaw~ z dnia 14 lipca 1983 r. 0 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Oz.U. z 2020 r. poz. 164, z pain. zm.) oraz 

rozporzqdzenie Prezesa Rady Ministraw z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazaw akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 

dziatania archiwaw zaktadowych (Oz. U. Nr 14, poz. 67, z p6in. zm.). 

Kazda osoba, z wyjqtkami zastrzezonymi przepisami prawa, ma mozliwosc: 

• dost~pu do danych osobowych jej dotyczqcych, 

• zqdania ich sprostowania, 

• usuni~cia lub ograniczenia przetwarzania, 

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

mailto:iod@somianka.pl


Z powyzszych uprawnlen mozna skorzystac w siedzibie Administratora, piszqc na adres 


Administratora lub drogq elektronicznq kierujqc korespondencj~ na adres: Gmina Somianka, 


Somianka-Parcele 16B, 07 - 203 Somianka, g!}lina@somianka.pj. 


Osoba ktorej dane Sq przetwarzane na podstawie zgody wyrazonej przez t~ osob~ ma prawo do 


cofni~cia tej zgody w dowolnym momencie bez wptywu na zgodnosc z prawem przetwarzania. 


Przystuguje Panstwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO 


przetwarzanie Panstwa danych osobowych przez Gmin~ Somianka. Organem wtasciwym dla ww. 


skargi jest: 


Prezes Urz~du Ochrony Danych Osobowych 


ul. Stawki 2 


00-193 Warszawa 


W zaleznosci od czynnosCi przetwarzania, ktorej poddawane Sq Panstwa dane osobowe u 

Administratora Danych, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. 

o szczegotach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiqzku lub 

dobrowolnosci ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, b~dziecie • 

Panstwo informowani przez merytorycznq komork~ Urz~du Gminy Somianka prowadzqcq 

przetwarzanie. 

WOJT 
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