
  KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  
Niniejszą informację otrzymała Pani/Pan w związku z obowiązkami określonymi w 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) (Dziennik
Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1).

Administrator 
danych 

Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Gmina  Tuszyn,  z  siedzibą  
w Tuszynie, 95-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4; 
Z administratorem możesz skontaktować się:
-  telefonicznie + 48 (42) 614-34-26 wew. 38
- droga mailową: tuszyn@tuszyn.info.pl;
- listownie na adres Administratora.

Inspektor Ochrony Danych Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który nadzo-
ruje sferę przetwarzania danych osobowych. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące przetwarzania Pani/Pana da-
nych osobowych w zakresie działania Administratora Danych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień,
może się Pani/Pan skontaktować z IOD w następujący sposób:
- telefonicznie +48 42 614-34-26 wew. 28;
- drogą mailową: iod@tuszyn.info.pl;
- listownie na adres Administratora.

Cele przetwarzania danych Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu rozpatrzenia wniosku o powołanie/odwołanie rzeczo-

znawcy przez  Burmistrza Miasta Tuszyna, oraz poinformowania o tym fakcie powiatowego lekarza weteryna-
rii, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców
wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz. U.2009.142.1161),
na podstawie art. 49 ust. 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2020.1421 t.j. ).

Podstawa prawna przetwa-
rzania 

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c - przetwarzanie jest niezbędne do wypeł-
nienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze tj. obowiązku określonego w Rozporządzeniu Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego
lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz. U.2009.142.1161), w związku z art. 49 ust. 13 ustawy
z dnia  11 marca 2004 r.  o ochronie zdrowia zwierząt  oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt  (Dz.  U.
2020.1421 t.j. ).
Podanie  danych  jest  wymogiem  ustawowym,  a  ich  niepodanie  będzie  skutkować  brakiem  możliwości
rozpatrzenia wniosku.
Jeżeli  zostaną przekazane nam inne dane niż wynikające z przepisów prawa – będziemy je przetwarzać na
podstawie Pani/Pana zgody. 

Okres 
przechowywania danych 

Pani/Pana  dane  będą  przetwarzane  przez  Urząd  Miasta  w  Tuszynie  zgodnie  
z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach przez okres:
- 5 lat od początku roku następującego po roku, w którym sprawa została zakończona po uzyskaniu ekspertyzy
Archiwum Państwowego 

Odbiorcy danych Pani/Pana dane zostaną udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dodatkowo
dane mogą być dostępne dla usługodawców wykonujących zadania na zlecenie Administratora w ramach świad-
czenia usług.

Prawa związane
z 

przetwarzaniem danych
osobowych

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

-  prawo dostępu do danych osobowych art. 15 RODO, 

-  prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych art. 16 RODO, 

-  prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych art. 18 RODO. 

-  w zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo
wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, na podstawie art.17 RODO; 

Aby skorzystać z powyższych praw, można skontaktować się z naszym IOD. 

Prawo wniesienia skargi Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Obowiązek podania danych Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, konsekwencją nie
podania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku lub wszczęcie postępowania z Urzędu.  

Zautomatyzowane przetwa-
rzanie Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie będą profilowane.
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