
Klauzula informacyjna 

dotycząca przetwarzania danych osobowych 
 

Zgodnie z wymogami 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 (zwanego dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie 

danych osobowych), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o 

przysługujących Państwu prawach: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Wejherowo, ul. Transportowa 

1, 84-200 Wejherowo,  tel. (58) 677 97 01, e-mail: sekretariat@ug.wejherowo.pl. 

2. We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą 

Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: ul. Transportowa 1, 84-

200 Wejherowo,  tel. (58) 677 97 39, iod@ugwejherowo.pl,  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji  umowy zlecenia, o 

dzieło, dostawy lub innej czynności o podobnym skutku prawnym na podstawie: 

a) art. 6 ust. 1 lit b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – przetwarzanie 

jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do 

podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, 

b) art. 6 ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – przetwarzanie 

jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; 

4. Dane osobowe przetwarzane będą nie dłużej niż jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji 

celu przetwarzania, w tym realizacji umowy oraz przez okres wynikający z przepisów prawa 

dotyczących m.in. upływu terminu dochodzenia ewentualnych roszczeń, a po jego zakończeniu 

przez okres archiwizacji wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach oraz 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.  

5. Odbiorcami danych osobowych będą inni administratorzy danych, którzy otrzymają dane w 

związku z realizacją własnych celów np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub 

kurierską, podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania, 

podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa bądź 

wyrażonej zgody.  

6. W zakresie i w granicach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych 

osobowych, w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiadają Państwo 

prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełnienia, prawo do 

ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy przetwarzanie przez 

Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

8. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia umowy.  

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji 

międzynarodowej. 

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również 

profilowane.  
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