Klauzula informacyjna – oświadczenia majątkowe
Na podstawie 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
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych), w skrócie „RODO”, informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Rypin z siedzibą w Urzędzie
Gminy Rypin, nr tel.: 54 280 97 00 adres e-mail: sekretariat@rypin.pl.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, którego funkcję pełni Pan Oskar Manowiecki,
z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: iod@lesny.com.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 24h ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorządzie gminnym w związku z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w celu wykonania obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze związanego z przyjmowaniem, dokonywaniem analizy,
przekazywaniem do właściwych organów i instytucji oraz publikacją oświadczeń majątkowych.
4. Administrator danych nie przewiduje przekazywania uzyskanych od Pani/Pana danych osobowych
innym odbiorcom poza jednostkami organizacyjnymi oraz organami władzy publicznej.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne. Nieprzekazanie wskazanych
w formularzu danych osobowych będzie skutkować wezwaniem do ich uzupełnienia.
7. Administrator nie będzie dokonywał zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania
w oparciu o otrzymane od Pani/Pana dane osobowe.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat, licząc od roku następującego po
roku, w którym zostało złożone oświadczenie. Wskazany czas przetwarzania związany jest
z procedurą prawną dot. przepisów prawa upoważniających do zachowania i archiwizacji
pozyskanych danych osobowych na potrzeby przetwarzania oświadczeń majątkowych.
9. Jednocześnie informujemy, że posiada Pani/Pan prawo do:
a) żądania dostępu do danych osobowych oraz uzyskania kopii danych osobowych,
b) żądania sprostowania danych osobowych,
c) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
d) wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych
osobowych.
10. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
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