
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – RODO 
 
Dzień dobry, 
  
przekazujemy Państwu ważną informację związaną z wejściem w życie 25 maja 2018 r. 
Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Poniżej znajdą Państwo szczegóły. 
  
  

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? 

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Przywidz reprezentujący Gminę 
Przywidz - REGON 191674990, NIP 5911292435, którego obsługę administracyjną, w tym 
procesy przetwarzania danych osobowych prowadzi Urząd Gminy Przywidz (dalej jako: Urząd).   
 
  

Jak możesz się z nim skontaktować? 
Są dwa sposoby: 

• pocztą – Adres Urzędu Gminy Przywidz: ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz, tel. 58 682-51-46, 

fax: 58 682-52-25,  

• e-mailem – email: sekretariat@przywidz.pl 
  

Jak uzyskać informacje dotyczące ochrony danych osobowych? 
Są dwa sposoby: 

• pocztą – Urząd Gminy Przywidz: ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz 

• e-mailem – od Inspektora ochrony danych osobowych – e-mail iod@locuslege.pl 
  

Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane? 
Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie: 

Zbierane dane osobowe będą przetwarzane przez Wójta Gminy Przywidz – na podstawie: 

a) art. 6 ust 1 lit. c) RODO w celu realizacji zadań i obowiązków prawnych ciążących na 

Administratorze, jako na organie administracji publicznej, na podstawie powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa, a w pozostałych przypadkach: 

b) na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) RODO - w celu realizacji umów zawartych z kontrahentami. W 

zakresie, w jakim obowiązek podania przez Państwa danych nie wynika z powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa ani nie służy realizacji umowy, oraz 

c) dane mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. wyrażonej zgody na 

przetwarzanie danych osobowych. Dotyczy to w szczególności danych ułatwiających kontakt, 

takich jak adres e-mail lub numer telefonu.  

  

Co zrobić, jeśli nie chcesz, żebyśmy przetwarzali Twoje dane? 
Jeżeli nie życzysz sobie, byśmy dalej przetwarzali Twoje dane, prosimy o kontakt. 
  
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do czasu cofnięcia zgody lub przez okres niezbędny do 
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
  

Twoje prawa  

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo: 

• żądania dostępu do Twoich danych osobowych, 

mailto:iod@locuslege.pl


• żądania od Administratora sprostowania Twoich danych osobowych, 

• żądania od Administratora usunięcia Twoich danych osobowych, 
• żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, 
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, 
• przeniesienia Twoich danych osobowych, 
• wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

  

Podstawa prawna 
Art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 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.2016.119.1. 
  
  
Pozdrawiamy 
Zespół 4ASD Sp. z o.o.  
 


