SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA
TWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ GMINĘ KLECZEW
Niniejszą informację otrzymałeś w związku z obowiązkami określonymi w art. 14 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)

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych
Administrator Danych
Osobowych (ADO)
Inspektor Ochrony
Danych
Cele przetwarzania
Twoich danych
Podstawa prawna
przetwarzania Twoich
danych osobowych
Źródło pochodzenia
danych osobowych
Kategorie
przetwarzanych danych
Okres przechowywania
Twoich danych
osobowych

Odbiorcy Twoich
danych osobowych

Twoje prawa związane z
przetwarzaniem danych
osobowych

Prawo wniesienia skargi

Administratorem Twoich danych osobowych jest Gmina Kleczew,
z siedzibą pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Możesz się z nią kontaktować
w następujący sposób:
• listownie na adres: pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew
• e-mail: iod@kleczew.pl, telefonicznie: 63 2700 924
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu realizacji zadań
z zakresu kwalifikacji wojskowej.
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie przepisów prawa
(ustawa z dnia 21 listopada 1967 r.o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459).
Pozyskujemy dane niezbędne, zgodnie z przepisami prawa, z WKU
w Koninie i z rejestru mieszkańców Kleczewa
- imię i nazwisko; pesel; miejsce urodzenia; seria i numer dowodu
osobistego; miejsce pobytu stałego lub czasowego.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy zgodne
z kategoriami archiwalnymi, o których mowa w Rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w
sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
(Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67).
Twoje dane zostaną udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie
przepisów prawa. Dodatkowo dane mogą być dostępne dla usługodawców
wykonujących zadania na zlecenie Administratora w ramach świadczenia
usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych.
Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych
osobowych: prawo dostępu do Twoich danych osobowych,, prawo żądania
sprostowania Twoich danych osobowych, prawo żądania ograniczenia
przetwarzania Twoich danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych
praw, skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe
powyżej).
W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Twoich danych
osobowych, przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

