
KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku 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, dalej RODO), informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Bukowsko, Bukowsko 290,
38-505 Bukowsko 

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych
w Urzędzie Gminy w Bukowsku pod adresem: iod@bukowsko.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe  przetwarzane  będą w  celu realizacji spraw związanych z
      nadawaniem i wręczaniem/przekazywaniem orderów, odznaczeń , odznak, medali, tytułów i innych 
      honorów, na podstawie przepisów prawa dotyczących danego wyróżnienia.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być 
udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być :

a) podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich 
przepisów prawa;

b) podmioty, które przetwarzaj Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej 
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, o ile nie jest to konieczne dla 
wykonania zadania.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji sprawy oraz przewidziany prawem 
okres archiwizacji.

7. W związku z przetwarzaniem przez  Administratora danych osobowych przysługuje  Pani/Panu prawo:
dostępu do treści danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania
danych, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

(Uwaga: realizacja powyższych praw musi by zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa
się przetwarzanie danych oraz RODO, a także m. in. z zasadami wynikającymi z kodeksu postępowania
administracyjnego czy archiwizacji).

8. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych jest nieprawidłowe, ma Pani/Pan prawo 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie przez Pani /Pana danych osobowych:

a) wynika z przepisów prawa i jest warunkiem koniecznym do prowadzenia postępowania o nadanie 
orderu, odznaczenia, odznaki, medalu, tytułu bądź innego honoru oraz ich wręczenia/przekazania;

b) jest dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia każdej z powyższych spraw w Urzędzie Gminy
w Bukowsku.

10. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również 
profilowaniu.


