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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z ART. 13 RODO
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 swobodnego przepływu takich danych
oraz (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1)
informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunalne
Sp. z o.o. w Nędzy, ul. Nad Suminą 2, 47-440 Nędza, adres e-mail: kontakt@pknedza.pl
2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować
pod adresem: ul. Nad Suminą 2, 47-440 Nędza, e-mail: iod@pknedza.pl
3) Przetwarzanie Państwa danych osobowych, w postaci zawartych we wniosku danych
identyfikacyjnych, jest niezbędne do wypełnienia obowiązku w postaci rozpatrzenia
wniosku o udostępnienie informacji publicznej, a jego podstawę prawną stanowi art. 6
ust. 1 lit. c) RODO oraz ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001
r.;
4) Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie do celów związanych z rozpoznaniem
wniosku o udostępnienie informacji publicznej.
5) W wypadku zaistnienia konieczności wydania w Pani/Pana sprawie decyzji
administracyjnej może zaistnieć potrzeba uzupełnienia danych osobowych o adres
korespondencyjny, stosownie do wymagań wynikających z ustawy Kodeks postępowania
administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r.;
6) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak ich
niepodanie może uniemożliwić rozpatrzenie wniosku o udostępnienie informacji
publicznej.
7) Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych
do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów wspierających nas
w wypełnianiu naszych uprawnień i obowiązków oraz w świadczeniu usług, w tym
zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, w których
są przetwarzane Pani/Pana dane;
8) Ma Pan/Pani prawo do: dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, w przypadkach wymienionych w RODO, usunięcia danych,
w przypadku, gdyby dane były przetwarzane niezgodnie z prawem;
9) W związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6
ust. 1 lit. c RODO osobie, której dane dotyczą nie przysługuje prawo do przenoszenia
danych ani prawo do wniesienia sprzeciwu. Osobie, której dane dotyczą przysługuje
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: 00-193
Warszawa, ul. Stawki 2);
10) Państwa dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą
przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający
z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora
- Rzeczowy Wykaz Akt lub bezpośrednio z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach;
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11) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą
podlegać profilowaniu. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza
Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein
i Islandię).

