Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (dalej zwane RODO), informuję iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Lipnica Murowana z siedzibą
w Urzędzie Gminy w Lipnicy Murowanej, Lipnica Murowana 44, 32-724 Lipnica Murowana.
Kontakt

z

administratorem

jest

możliwy

także

za

pomocą

adresu

mailowego:

gmina@lipnicamurowana.pl.
2) Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy w Lipnicy Murowanej jest Pani Patrycja
Powroziewicz-Wrona, dane kontaktowe: odo@lipnicamurowana.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji umowy, celem
wykonania obowiązków prawnych, jakie ciążą na Administratorze jako pracodawcy, takich jak
obowiązek prowadzenia i przechowywania akt pracowniczych, dla celów podatkowych, a także
w celu dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego oraz obrony przed
takimi roszczeniami, jeśli takie się pojawią na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b, c, f oraz art. 9 ust.
2 lit. b RODO.
4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty publiczne uprawnionym na podstawie
odrębnych przepisów, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, podwykonawcy
świadczący usługi dla Administratora oraz osoby upoważnione do przetwarzania danych
osobowych.
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych;
6) Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji która
opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku
kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł zgodnie z art. 94 ust.
9b Kodeksu Pracy lub przez okres 10 lat zgodnie z art. 125a ust 4a ustawy z dnia 17 grudnia
1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 2021 poz. 291).
8) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo
do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania;
9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO.
10) Podane przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, nie podanie
danych osobowych uniemożliwi podpisanie umowy.

