
KLUZULA INFORMACYJNA 
 
 Szanowni Państwo, informujemy, zgodnie z wymogami 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 – RODO), że przetwarzamy Państwa dane 

osobowe. 
 

1. Administrator danych osobowych 

Administratorem Państwa danych jest Burmistrz Czchowa, Rynek 12, 32-860 Czchów, tel. 14 66 21 710, 
gmina@czchow.pl 
 

2. Inspektor Ochrony Danych 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Czchowie: iod@czchow.pl  
 

3. Cele przetwarzania danych i podstawy prawne przetwarzania 

Państwa dane osobowe przetwarzamy dla celów związanych z ustaleniem prawa do świadczenia 

wychowawczego. 

 

4. Podstawa prawna przetwarzania danych: 

Art.6 ust. 1 lit. c, e, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz 

na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. 

- Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2047); 

 

5. Odbiorcy danych osobowych 

Państwa dane osobowe możemy także pozyskiwać/przekazywać od/do innych administratorów, jednak 

wyłącznie na podstawie przepisów prawa. 

 

6. Okres przechowywania danych osobowych 

Państwa dane będą przechowywane przez okresy wskazane w przepisach prawa, w szczególności w 

instrukcji kancelaryjnej. 

 

7. Prawo dostępu do danych osobowych 

Zgodnie z RODO mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także 

prawo do przenoszenia danych, jednak część tych praw może być ograniczona przez przepisy prawa. 

 

8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

9. Informacja dotycząca zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania 
Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, nie 

będą także poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 

 

 

Więcej informacji o ochronie danych osobowych znajdą Państwo na stronie internetowej www.czchow.pl 
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