
Klauzula informacyjna 

 

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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 
95/48/WE – Dz.U.UE.L 2016.119.1], wobec uzyskania od Pani/Pana danych osobowych, prosimy 
o zapoznanie się z poniższą informacją: 
 
1. Administratorem [ADO] Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Kolbuszowej 

         Kolbuszowa 36-100, Obrońców Pokoju 21 
 

                                                                    e-mail:  um@ekolbuszowa.pl  tel.: 17/2271333 
2. Inspektor ochrony danych [IOD]:  e-mail: rodo@ekolbuszowa.pl tel.: 17/2271333 wew. 424 

adres do korespondencji: 
36-100 Kolbuszowa, Obrońców Pokoju 21 
 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wydania wskazanych dokumentów lub ich 
uwierzytelnionych kopii z archiwum Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, na podstawie art. 97 ustawy 
z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy w zw. z art. 125, art. 125a ustawy z dnia 17grudnia 1998r. 
o emeryturach i rentach z FUS . 
ADO nie przewiduje przetwarzania uzyskanych danych osobowych w celach innych niż wskazane 
w zdaniu poprzedzającym, gdyby jednak taka okoliczność miała mieć miejsce, o wykorzystaniu 
uzyskanych danych osobowych na inne cele zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y. 
 
4. Administrator nie przewiduje przekazania uzyskanych od Pani/Pana danych osobowych innym 
odbiorcom poza jednostkami organizacyjnym podległymi Administratorowi albo organami władzy 
publicznej zgodnie z postępowaniem właściwym sprawie, tj. Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, 
Sądom, Policji, Prokuraturze i organom administracji publicznej. W przypadku konieczności 
przekazania uzyskanych od Pani/Pana danych osobowych innym odbiorcom, zostanie Pani/Pan 
poinformowana/y oddzielnym pismem. 
 
5. ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. W przypadku takiego zamiaru zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y. 
 
6. ADO nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu 
o otrzymane dane osobowe. 
 
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas potrzebny na załatwienie sprawy 
i zarchiwizowanie dokumentów. 
 
8. Ma Pani/Pan prawo żądania uzyskania kopii danych osobowych lub ich udostępnienia w siedzibie 
ADO, żądania sprostowania swoich danych osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania niektórych 
danych osobowych niezgodnie z przepisami i niniejszą informacją oraz do cofnięcia udzielonej zgody 
na przetwarzanie danych osobowych (wycofania wniosku)  i żądania w związku z tym usunięcia swoich 
danych.  
 
9. Na podstawie art. 77 RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2,  w sprawie dotyczącej niezgodności przetwarzania 
przekazanych danych osobowych z RODO. 
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