
    INFORMACJA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Zebrane informacje są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zadania p.n. aktualizacja 

obowiązującego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej gminy Świecie. Nie zostaną udostępnione 

publicznie. Dokument zawierać będzie jedynie zestawienia i wnioski z zebranych informacji. 

2. Podanie Pani/Pana danych osobowych w formie adresu nieruchomości jest dobrowolne                     

i nie powoduje żadnych konsekwencji, utrudnia jedynie realizację ww. celu/celów przetwarzania. 

3. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Świecia, z siedzibą przy                   

ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie. Z administratorem możecie Państwo kontaktować       

się  w następujący sposób: 
- listownie na adres: ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie 
- przez e-mail: sekretariat@swiecie.eu 

4. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się 

z  Inspektorem Ochrony Danych  w następujący sposób: 
- listownie na adres: ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie 
- przez e-mail: daneosobowe24h@wp.pl 

5.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). 
6.   Pani/Pana dane mogą zostać przekazane:  

      -    organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających 

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

powszechnie obowiązującego prawa, 

-  innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Świecie 

przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Świecia. 
     7.  Pani/Pana dane osobowe nie będą  przekazywane  poza terytorium  Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego/do organizacji międzynarodowych.  

8.   Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji ww. celu 

przetwarzania wymienionego w pkt. 1 , jak również w okresie późniejszym, jeśli obowiązek taki 

wynika z odrębnych przepisów prawa albo z zapisów umów, czy innych instrumentów prawnych, 

do których stosowania administrator jest zobowiązany. 
9.   Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ( w tym w formie 

profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby 

zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób 

miałoby to istotnie wpływać na Pani /Pana uprawnienia.  

10.    Przysługują Pani/Panu  następujące prawa związane z przetwarzaniem danych: 

- prawo dostępu do swoich danych osobowych, 

- prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych, 

- prawo do usunięcia swoich danych osobowych, 

- prawo żądania ograniczenia swoich danych osobowych, 

- prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, 

- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej cofnięciem, 
- prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, 
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn 

związanych z szczególną Państwa sytuacją zgodnie z art. 21 RODO. 
- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy 

uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). 
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