
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w zakresie 

przychodzącej korespondencji email 

Na podstawie art.13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 

2016 r - dalej: „RODO” informujemy, że: 

1) Administratorem Państwa danych jest Gmina Zwierzyniec reprezentowana przez 

Burmistrza Zwierzyńca z siedzibą ul. Rynek 1, 22-470 Zwierzyniec, tel.: 84 687 20 

11, e-mail: um@zwierzyniec.info.pl 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 

kontaktować za pośrednictwem adresu email: iod@zwierzyniec.info.pl lub pisemnie na 

adres Administratora.  

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia przesłanej przez Państwa 

wiadomości jak również prowadzenia korespondencji email, na podstawie art. 6. ust. 1 lit 

e) RODO tj. wykonywaniem przez administratora zadania realizowanego w interesie 

publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. Jeżeli 

korespondencja będzie dotyczyła działań przed zawarciem umowy lub wykonania 

umowy dane będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy, na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Jeżeli przesłana korespondencja będzie dotyczyła podjęcia 

przez administratora działań na podstawie przepisów prawa dane będą przetwarzane w 

celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie art. 6 

ust. 1 lit c) RODO. W przypadku korespondencji przesłanej w innych celach niż 

określone powyżej dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. 

udzielonej zgody w celu udzielenia odpowiedzi. 

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, w której zostały 

przesłane a następnie w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 

14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, przez czas określony w 

tych przepisach. W pozostałych przypadkach zostaną usunięte.  

5) Państwa dane nie będą podlegać zautomatyzowanym decyzjom, w tym nie będą 

profilowane. Nie będą również przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

6) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu 

następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) prawo do wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych osobowych; 

e) prawo usunięcia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy 

czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

f) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 

2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO); 

7) Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu kontaktu droga 

elektroniczną. 

8) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom lub organom uprawnionym na 

podstawie przepisów prawa a także podmiotom zewnętrznym np. firmie hostującej 

przestrzeń dyskową pod serwer pocztowy Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu na 

podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 
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