
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
wniosek o usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest 

Zgodnie  z  art.  13  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  27.04.2016r.  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, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Ładzice, 97-561 Ładzice, ul. Wyzwolenia 36, tel. 44 6840822

2. Na podstawie obowiązujących przepisów administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych: pisemnie na adres naszej siedziby lub poprzez pocztę elektroniczną: iod@ladzice.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu usunięcia oraz unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest 

4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko oraz numer nieruchomości jest "Program
Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032", natomiast w zakresie: numeru telefonu - Pani/Pana zgoda 

5. Pani/Pana  dane  osobowe mogą  zostać  przekazane innym podmiotom uprawnionym wyłącznie  na podstawie  przepisów
prawa (np. instytucje prowadzące kontrolę w Urzędzie Gminy Ładzice, sądy, administracja publiczna). Dane osobowe zostaną
przekazane podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora, np. podmiotom  wykonującym  usługę  usunięcia
oraz unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest, jednakże przekazanie Pani/Pana danych nastąpić może tylko wtedy,
gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Pani/Pana praw. 

6. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla wypełniania przez nas obowiązku prawnego 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a następnie
dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach, który wynosi 5 lat 

8. Przysługują Pani/Panu następujące prawa, których realizacja musi być zgodna z przepisami prawa na podstawie, którego
odbywa się przetwarzanie danych:

 prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych 

 prawo do żądania sprostowania danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne 

 prawo do usunięcia  danych osobowych,  w sytuacji,  gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się
z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej

 prawo do żądania  ograniczenia przetwarzania  danych osobowych –  jeżeli  zachodzi  jedna z  okoliczności  określonych
w art. 18 ust. 1 RODO, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej

 prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem 

9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo
do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
z siedzibą 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2 

10. Administrator  nie  przekazuje  ani  nie  zamierza  przekazywać  danych  osobowych  do  państwa  trzeciego  czy  organizacji
międzynarodowych 

11. Administrator  nie  przewiduje  zautomatyzowanego  podejmowania  decyzji,  w  tym  profilowania  na  podstawie  Pani/Pana
danych osobowych 


