
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO ADMINISTRATORA – PRZEKAZANIE SPRAWY WEDŁUG 

WŁAŚCIWOŚCI 

 

Stosując się do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 osobowych) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana, iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Augustów dalej zwany „Administratorem”. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Rafał Andrzejewski  
iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl, nr tel.: 504 976 690.  

3. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych 
Dane osobowe, są przetwarzane w celach związanych z wypełnieniem obowiązku prawnego, 

polegającego na przekazaniu Państwa sprawy (do załatwienia) właściwemu urzędowi/organowi, na 

podstawie Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks Postępowania Administracyjnego Dz. U. 1960 Nr 

30 poz. 168 z późn. zm.) zgodnie z przepisami art. 6 ust. 1 lit. c) RODO czyli obowiązku prawnym 

ciążącym na administratorze.  

4. Informacja o odbiorcach danych osobowych:  
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów, które przetwarzają Pani/Pana 
dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia 
przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), w szczególności – obsługa 
informatyczna. 

5. Okres przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: przez okres niezbędny, 
wynikający z przepisów prawa (przepisów Rozporządzenia 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).  

6. Informujemy, iż mają Państwo prawo do: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w 

tym prawo do uzyskania kopii danych; 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych; 
c) prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w 

art. 17 RODO,  
d) prawo ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach 

określonych w art. 18 RODO,  
e) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).   

7. Podanie określonych danych osobowych jest konieczne do wypełnienia zadań i obowiązków 
ciążących na administratorze, wynika z przepisów prawa. Niepodanie danych może skutkować 
brakiem możliwości załatwienia sprawy.  

8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu. 
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