
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
W ZWIĄZKU Z FUNKCJONOWANIEM MONITORINGU MIEJSKIEGO NA TERENIE GMINY ZIĘBICE

Zgodnie z art. 13 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 swobodne-
go przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn.
zm.),  informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/
Panu prawach z tym związanych: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Ziębic z siedzibą przy ul. Przemysłowa 10,
57-220 Ziębice, tel. 74 8 163 870, fax: 74 8 191 212, e-mail: urzad@ziebice.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym możliwy jest kontakt w sprawie danych 
osobowych: listowny na wyżej wskazany adres korespondencyjny bądź e-mailowy: iod@ziebice.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa
obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej. 
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:

• art. 6 ust. 1 lit. e RODO – wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach
władzy publicznej powierzonej administratorowi;

• art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372). 
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich
otrzymania na mocy przepisów prawa.
6. Nagrania zawierające dane osobowe będą przechowywane przez okres nie przekraczający 3 miesięcy od
dnia nagrania, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
7. W zakresie swoich danych osobowych ma Pani/Pan prawo:

• prawo dostępu do danych osobowych,
• dostępu do swoich danych osobowych, 
• sprostowania danych, 
• usunięcia danych, jeżeli wystąpią okoliczności z art. 17 RODO, 
• ograniczenia przetwarzania, jeżeli wystąpi przesłanka z art. 18 RODO,
• przeniesienia danych, 
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji,  w
tym profilowania, ani nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej. 
9. Posiada Pani/Pan możliwość wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie Pani/
Pana danych do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych (ul.  Stawki 2, 00-193
Warszawa, www.uodo.gov.pl).

mailto:iod@ziebice.pl
http://www.uodo.gov.pl/

