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61,1 Informacja
Ochrona Danych Osobowych

szanowni Państrro zgodnie z ań 13 i art" 14 ogólnegp rozponądzenia o ochrcnie danwh osobowFh z dnia 27 kwiehia
2016l, (RoDo) (D2. ulz. UE L 119 2 u.05.2016) infomuję:

1. Administratorem Pańdwa danych osobowch jest związek celowy Gmin M&6, Biuro zwięku celowąo Gmin MG-6 Ul. warszawka 6,
66_400 Golz óW Wkp,
2. Jeśli mają Pańslwa pytania dotyezącę sposńu i zakresu pżetważania danyń osobowych możecie Pńslwo skontakować się
z lnspe/ńorcm ochrony Danych: Robeń Józefowbz, kontak listowny na adras Administraton lub email: iod@jtmediagrcup.pl
3. Administrłor danwh o§bowwh pżetważa PańŃ a dane osobowe na podstawie ńońązującyń uzepińw prawa, zawańych umów onz
na podstawię udzielonej zgdy,
4. Państwa dane osńow9 plzetwaaan? ą w celu: wypelni nia ńowiązków pnwnydl: realizacji zawaltyń umów; w pozostalych uzypadkach
dan osobowe pĘetwalzane ą wyłącznie na pod'tańe udzblonej zgody W zakresie i celu określonym W tBści zgody,
5. W związku z pĘetwalzani m danych osobowydl w celań, o ldórych mowa w pk1. 4, odbiorcami Pań wa danwh o§bov,ryń mqą być:
oryany ńadzy publhznaj oraz podnbĘ wykonujące zadania publiczne lub działające na decenb oĘanóW ńadzy publhznej, w zakresb
i w celach, ldórc Wnikają z WepisóW obowiązująeego pnwa: inne podmioty, kóre na podstańe pdpisanyń stosownyń umóW Wetważają
dane osobowe na zlecenie Administratom.
6. Pań wa dane osobowe będą pżechowwane pzez okres nieńędny do realizacji celów okIgślonyń w pR. 4, a po tW czasie pzez okres
oraz w zakresie Wmaganym plzez pEepisy obońązującego prawa.
7. W zwięku z pzetważanism danych ą9obowwh plzysługują Państwu następujące upnwnienia: prawo dostępu, w tW pnwo do uzyskania
kopii; pnwo do żądania srystowania; prawo do żądania usunĘcia danych osńowch; prawo do żądania ograniezenia plzetwalzania danyń
osńowń: pnwo do plzenoszenia danyń; prawo splzeciwu wobec plzelwarzania danyń-
8. W plzypadku gśly przetważani danyń osobowch odbywa się na podstawid zgody, przyśuguje Państwu prawo do cofnięeia tei zgody
w dowolnym momencie.
9. W Wypadku powzięcia infomacjio niezgodnym z pnwem Welwarzaniu danyń osobowyń, plryduguje Państtlu pnwo wniesienia skaryi
do organu nadzorczego ńaściwegp w spnwach ochrony danwh osobowych.
10.W sytuacji, gdy plzetwalzanie danych osobowch odbwa sĘ na podstawie zgady, podanie plzez Państwa danych osobowch ma
ńanńer dobrowolny.
1 1 . Podanie przez Państwa danych osobowch jest obowiązkowe, w sytuacji gdy plzesłankę plzetwalzania danych osńowch slanowi pżepis
prawa lub zawańa umowa.
12. Państwa dane mogą być pżetwalzane W sposób zautomdtyzowany i nie będą profilowane.
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