KLAl /l I.A INFORMACYJNA

() PRZKTW R/AMl DANA C H OSOBOVVYCH

\\ zwiazku /. reali/acja vwniogou Rozporzadzenia Pariameiilu Europejskiego i Rady
(I Hi 2010 6, zdnia 27 kwieinia 2016 r. \v sprawie ochrony osob fizycznvch w zwUjzku
z przciuarzanioni Jainch osobowych iw sprawie swobodnego przeplyvvu lakich danych
ta'az ueln lenia dyieki\As\ 0> 46 W f-. (ogolne iw.porzadzenie o ochronie danych) informuj*?
o /avadaeh p!7ei\sar/aiiia IHini Pana danw'h oiobouych obouiazuiacych od 25 maja 20l8r, :
l i \dniim-straioivni Pani Pana daii>eli v>M,>bo\s\ch jesi Wdji (iniiny Miiisk Mazowiecki

z >iedziba u I r/edzie Gmiin Minsk Mazowiecki prz\ ul. Chelmonskiego 14.
tel. (25) 756 25 00.

2i liispektorein dan\eh osobou\eh u .Adminislraiora Jest Albert Woznica.
e-mail: iod a minskma/o\\ ieeki.pl.
) Pani Pana dane i>soi>i'ue pfzeluarzane sa na pi^isiauie an. 6 List. 1 lit. b RODO.
li przeiL\ar/anie jesi niezbcdne do \\>konania ununsy. kiorej .strona jest osoba. kiorej dane
dot\e/a. liib do podjceia dzialah na /adanie osoby. kiorej dane dolycza. przed zawarcicm
Limowy.

4iCeieni przeiwarzania Pani Pana danych osobowyeh jest realizacja zadan wynikaj^cych
/ Ro/dzialu 2 usiaus z dnia 24 k\Lictnia 2003 roku o dzialalnosci pozyiku publicznego
i o uoiomariacie ( l)z. L". z 201 Sr.. poz. 450).
5) Posiada Pani Pan prawo do:

•/adania od .Adminislraiora dosiepu do swoich danych osobowyeh. w lym prawo
di' ii/>skania kopii i\eh daineh. oraz prawo do sprostowania i\ ch danych.
• v\nie>ienia sprzeeiv\u wobee pr/eiwarzania. usuniccia lub ograniczenia pi'zetwarzania
Jvin>eh osi>bo\\_\eh.

•pi/enoszonia daiiyeli w przypadku eds lacznie spelnione sa nasiepujace przeslanki:
przetwarzame dan\ch odlnwa sie na podsiawic umow\ zawanej z osoba. kiorej
dane doiye/a liib na podsiauie zgod\ w\ra/onei przez la osobe.
■ przclwar/ame L^dbywa sie w >posi:)b zaiitomai)zowan)'.

•eninieeia /god> na pizeiwar/anie danych osobowyeh u dowolnym momencie. jezcli
pi/eiwaizanie danyeli odbywu sie na podsiawie zgody osoby na przeiwarzanie danych
osobowyeh w jednym lub w wiekszej liczbie okrcslonych celow. bcz wplywu na zgodnosc
/ prauem przeiwarzania. kioregLi dokonano na podsiawie zgody przed jej cofni<^ciem.
•wnicsienia skargi do organu nadzorczego w przypadku powziecia intbrmacji
o nie/godnym / prawem przeiv\ar/aniu danych osobouy ch przez .Adminislraiora.
6i W syiuacji. gdy pr/eiwarzanie danych osobowyeh odbywa sie na podsiawie zgody osoby.
kiorej dane doiyeza. podanie pr/e Pania Pana danyeit osobouyeh .Adminisiraiorowi ma
eharakier dobrowolny.
7) Podame przez Pania Pana danych osobowyeh je.st obowicjzkowe. w syiuacji gdy przeslank^
przeiwarzania danyeh osobowyeh sianowi przepis prawa lub zawarta miedzy sironami
umow.i,

Xt Pani Pana dane osobowe nie podlegaja zauumiaiy7v>wanemu podejmowaniu deeyzji,
w ly m profdo^vaniu.
9) Pani Pana dane osoKwve beda pr/eehowywane przez czas okreslony w Rozporzi|dzeniu
Prezesa Rady Minisirow z dnia IX siycznia 201 1 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej.
jednoliiyeh rzeezi>wyeh wykazow akt oraz in.sirukcji w sprawie organizacji i zakresu
d/ialania arehiwow zakladowyeh (Dz. H. z 201 1 r.. Nr 14 poz. 67 ze zm.) oraz usiawie
z dnia 14 lipea 2oo3 roku o narodowym zasobie arehiwalny m i arehiwach (Dz. U. z 20l8r.
poz. 21^1.

