
INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU  

Z UDZIELENIEM ODPOWIEDZI NA WNIOSEK O DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ 

TOŻSAMOŚĆ 

ADMINISTRATORA 

Gmina Niebylec, w imieniu której obowiązki Administratora wykonuje Wójt Gminy 

Niebylec mający siedzibę pod adresem: Niebylec 170, 38-114 Niebylec. Numer 

telefonu: 17 277 30 02, adres e-mail: sekretariat@niebylec.com.pl  

INSPEKTOR OCHRONY 

DANYCH 
Imię i nazwisko: Tomasz Mielech, adres email: iod@niebylec.com.pl  

CELE PRZETWARZANIA 

I PODSTAWY PRAWNE 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wniosek o dostęp 

do informacji publicznej.  

Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych oraz przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej.  

ODBIORCY DANYCH 

Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom tylko w takim zakresie, jaki 

jest niezbędny do wywiązania się z obowiązku udzielenia dostępu do informacji 

publicznej. 

OKRES 

PRZECHOWYWANIA 

DANYCH 

Dane osobowe będą przechowywane przez pięć lat - po tym okresie zostaną poddane 

ekspertyzie mającej na celu ustalenie ich ostatecznego przeznaczenia: wybrakowania 

lub archiwizacji.  

Zasada ta wynika z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym 

i archiwach oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.  

w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 

instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.  

PRAWA PODMIOTÓW 

DANYCH 

Na warunkach Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych podmiotom danych 

przysługują następujące prawa: 

- dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO); 

- do sprostowania danych (art. 16. RODO); 

- do usunięcia danych (art. 17 RODO); 

- do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO); 

- prawo do niepodlegania procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 

profilowania (art. 22 RODO). 

PRAWO WNIESIENIA 

SKARGI DO ORGANU 

NADZORCZEGO 

Podmiotom danych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim ich zwykłego 

pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. 

Polskim organem nadzoru jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

z siedzibą pod adresem 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, adres email: 

kancelaria@uodo.gov.pl. 

ŹRÓDŁO POCHODZENIA 

DANYCH OSOBOWYCH 
Dane osobowe pochodzą z wniosków o udzielenie dostępu do informacji publicznej. 

INFORMACJA 

O DOWOLNOŚCI LUB 

OBOWIĄZKU PODANIA 

DANYCH 

Podanie treści danych osobowych przez Stronę jest dobrowolne - Strona postępowania 

sama decyduje o tym, jakie kategorie danych osobowych udostępnia, musi jedynie 

określić formę oraz sposób udzielenia odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji 

publicznej.  

Należy mieć świadomość, że niepodanie żadnych danych - szczególnie kontaktowych, 

może uniemożliwić udzielenie odpowiedzi zgodnie z dyspozycją, może także 

skutkować odmową udzielenia dostępu do informacji publicznej lub umorzeniem 

postępowania. Dotyczy to szczególnie sytuacji, w której udzielenie informacji 

publicznej w żądany sposób lub w żądanej formie jest niemożliwe ze względów 

technicznych lub wiązałoby się z naruszeniem przepisów o ochronie informacji 

niejawnych albo o przymusowej restrukturyzacji; a także gdy naruszałoby to 

prywatność osoby fizycznej; bądź doprowadziło do ujawnienia tajemnicy 

przedsiębiorcy lub innej tajemnicy ustawowo chronionej. 

INFORMACJA 

O ZAUTOMATYZOWANYM 

PODEJMOWANIU 

DECYZJI ORAZ 

PROFILOWANIU 

Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji,  

w tym profilowania. 

 


