Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej
„RODO" informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest Burmistrz Brus z siedzibą w Brusach (89632) przy ul. Na Zaborach 1.
2. W sprawach dotyczących danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych pod
adresem e-mail: iod@brusy.pl lub pocztą tradycyjną na adres administratora.
3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do
wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
powierzonej administratorowi w związku z § 2 lit. b Zarządzenia nr 643/17 Burmistrza Brus z dnia 5 grudnia
2017 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z nieruchomości będących
własnością Gminy Brusy.
4. Dane osobowe przetwarzane są w celu sprzedaży drewna na wniosek zainteresowanego.
5. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie osoby upoważnione przez administratora do
przetwarzania danych lub podmioty, którym administrator udostępnia dane osobowe na podstawie przepisów
prawa.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do sprostowania
danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do usunięcia danych („prawo do bycia
zapomnianym”) – czyli usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych oraz
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli osoba uzna, że przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy prawa.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonania w/w zarządzenia. Niepodanie
danych będzie skutkowało brakiem możliwości zakupu drewna.
9. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu a następnie przechowywane będą
przez okres zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 roku.
10. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

