
 
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

W URZĘDZIE GMINY BRWINÓW 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych pozyskanych na podstawie dobrowolnej 

zgody osoby fizycznej na potrzeby konkursu na projekt muralu na budynku OSP Brwinów. 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  z dnia 27 kwietnia 2016 

r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. – o 

ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) informujemy, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Brwinów, reprezentowana przez 

Burmistrza Gminy Brwinów z siedzibą w Brwinowie, ul. Grodziska 12, 05-840 Brwinów. 

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować                 

z powołanym w Urzędzie Gminy Brwinów Inspektorem Ochrony Danych pod numerem tel. 22 

738 25 69 lub adresem e-mail: iod@brwinow. 

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 

4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu/celach: 

- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy Brwinów; 

- realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Brwinów; 

- na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

- organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające  na 

zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa; 

- inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Brwinów 

przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Gmina Brwinów. 

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, do 

czasu wynikającego z celu ich przetwarzania, postępowania odwoławczego i roszczeniowego, 

ewentualnie do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

7. Pani/Pan posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania                       

w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, a ponadto w sytuacji przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych pozyskanych na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody- prawo 

wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania do usunięcia danych (tzw. prawo do 

bycia zapomnianym) lub żądania ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych osobowych, 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Pani/Pan posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, 

narusza przepisy ww. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

9. Pani/Pana dane osobowe mogą pochodzić od Pani/Pana oraz ze źródeł powszechnie 

dostępnych, w szczególności z baz i rejestrów: PESEL, Rejestru USC, Rejestru Dowodów 

Osobistych, Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej (CEIDG), REGON. 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem lub 

zawartą umową jest obligatoryjne. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych na podstawie 

zgody jest dobrowolne, ale konieczne do załatwienia sprawy. 

11. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą 

poddawane procesowi profilowania.  

 

       ………………………………………. 

 (miejscowość, data, podpis) 


