
 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - GKRPA 
 

Zgodnie z 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, Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r. zwanym dalej jako RODO, 
informujemy iż: 
 

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Radzymina  
z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy, Plac Kościuszki 2, 05-250 Radzymin. 
Dane kontaktowe: Urząd Miasta i Gminy Radzymin z siedzibą  
w Radzyminie, Plac Kościuszki 2, tel. 22 667 67 67., fax. 22 667 68 99, email: 
umig@radzymin.pl, 

b) Administrator  wyznaczył w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin  Inspektora Ochrony 
Danych, z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem e-maila: iod@radzymin.pl, 

c) celem przetwarzania Pani/Pana danych  osobowych  jest  wypełnienie  obowiązku 
prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych określonego w ustawie o 
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

d) podstawę przetwarzania Pana/Pani danych osobowych stanowi art. 25 ustawy 
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

e) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych  będą wyłącznie podmioty, którym 
Administrator Danych zobowiązany jest przekazać dane z mocy obowiązującego 
prawa,  

f) dane osobowe przetwarzane w związku z zawarciem umowy będą przechowywane 
przez okres niezbędny do realizacji celu określonego  
w punkcie c,  po tym czasie  przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa oraz  zgodnie z regulacjami obowiązującymi w 
Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin, 

g) dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i poddawane profilowaniu,  
h) przysługuje Pani/Panu prawo  do żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych, ich sprostowania, prawo do żądania od administratora usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
Pani/Pana danych osobowych,   

i) przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego 
w sprawach ochrony danych osobowych, 

j) szczegółowe informacje w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych przez 
Administratora znajdują się na stronie internetowej www.bip.radzymin.pl w zakładce 
RODO - Przetwarzanie danych osobowych. 

 
 

 

http://www.bip.radzymin.pl/

