
KLAUZULA INFORMACYJNA 
o przetwarzaniu danych osobowych – radnych Gminy Harasiuki. 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego 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 uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych); Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1; dalej : RODO, niniejszym informujemy, 

że: 

 

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Gmina Harasiuki, z siedzibą ul. 

Długa 11, 37-413 Harasiuki, http://bip.harasiuki.pl/.  

2. Administrator  wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się 

skontaktować poprzez e-mail: iod@harasiuki.pl lub pisemnie na adres siedziby 

administratora oraz tel. 158791306 Z inspektorem ochrony danych można się 

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z wypełnianiem funkcji 

radnego Rady Gminy Harasiuki, w tym na potrzeby wypłaty diety na podany  

rachunek bankowy, rozlicznie  delegacji służbowej, sporządzenie PIT dla urzędu 

skarbowego, udostępnianie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej 

w czasie udziału  w szkoleniach. 

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne aby wypłaty diet 

mogło być przelewane na rachunek bankowy. Moje dane osobowe będą 

przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, (zgody art. 6 ust. 

1 lit. „a”) rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych, dalej 

"RODO". 

4. Dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od ww. podstaw, 

w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń jako uzasadniony interes 

administratora (art. 6 ust. 1 lit. „ f”) RODO). 

5. Dane będą udostępnione: Bankowi, ZUS, Urząd Skarbowy, GUS, Starostwo 

Powiatowe. 

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji 

międzynarodowej.  

7. W zakresie przewidzianym przepisami prawa przysługuje Pani/u prawo do 

żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.  

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa. Moje dane osobowe będą mogły być 

przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń. 

9. Przysługuje Pani/u prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jaki jest 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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