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Klauzula informacyjna dot. Archiwum Zakładowego 

nieruchomościami TOŻSAMOŚĆ 
ADMINISTRATORA 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina 
Kawęczyn. W imieniu której działa Wójt Gminy Kawęczyn 

DANE KONTAKTOWE 

ADMINISTRATORA 

Z Wójtem Gminy Kawęczyn można się skontaktować pod 
adresem: Kawęczyn 48 62-704 Kawęczyn tel. 63 288 59 10 
adres email: ugkaweczyn@kaweczyn.pl   

DANE KONTAKTOWE 
INSPEKTORA OCHRONY 
DANYCH 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym 

może się Pani/ Pan skontaktować poprzez tel. 63 288 59 23 

lub email iod@kaweczyn.pl  lub na adres siedziby 

administratora. 

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych oraz korzystania z praw związanych z 

przetwarzaniem danych. 

CELE PRZETWARZANIA I 
PODSTAWA PRAWNA 

 Pani/Pana dane osobowe Pana będą przetwarzane w celu  

realizacji zadań ustawowych Gminy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)  

w zakresie czynności związanych z prowadzeniem w  

Urzędzie Gminy Kawęczyn archiwum zakładowego – 

wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w tym w  

szczególności z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym  

zasobie archiwalnym i archiwach. 
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ODBIORCY DANYCH LUB 
KATEGORIE ODBIORCÓW 
DANYCH 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach  

wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być  

udostępniane innym organom działającym na podstawie  

przepisów prawa. 

OKRES PRZECHOWYWANIA 
DANYCH 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny  

do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie  

przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy  

powszechnie obowiązującego prawa zgodnie z przepisami  

ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz  

przepisami rozporządzenia w sprawie instrukcji  

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz  

instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów  

zakładowych. 

PRAWA PODMIOTÓW 
DANYCH 

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych,  

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania  

oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania  

danych, a także prawo do przenoszenia swoich danych.  

PRAWO WNIESIENIA SKARGI 
DO ORGANU NADZORCZEGO 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do  

organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych  

osobowych: 

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(PUODO)  

Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa 

Telefon: 22 860 70 86 

INFORMACJA O 
DOWOLNOŚCI LUB 
OBOWIĄZKU PODANIA 
DANYCH 

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i  

jest Pan/Pani zobowiązany do ich podania. W przypadku  

niepodania danych osobowych niemożliwa będzie realizacja  

Pana/Pani sprawy przez Archiwum Zakładowe w Urzędzie  

Gminy Kawęczyn 
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