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DOKUMENT OPRACOWANY 

PRZY WSPÓŁPRACY:  

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
DOTYCZĄCA SYSTEMU POWIADOMIEŃ SMS 

 
 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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) 
informujemy, że: 

 
1. Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest Gmina Wyryki, reprezentowana przez Wójta, 

dane adresowe: Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki. 
 

2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, jak również w przypadku pytań 
lub wątpliwości, mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@pcat.pl lub 
pisemnie na ww. adres Administratora . 

 
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usługi powiadomień sms – przesyłania treści za 

pomocą środków telekomunikacji elektronicznej  poprzez wiadomości SMS.  
 

4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy powszechnie obowiązującego prawa, tj.: art. 6 
ust. 1 lit. a RODO -  udzielona przez Państwa zgoda na przetwarzanie danych.  

 
5. Administrator realizując swoje prawa jak i obowiązki może udostępniać Państwa dane osobowe innym podmiotom lub 

organom upoważnionym, w szczególności podmiotom, z którymi zawarł umowę powierzenia. 
 

6. Dane Państwa będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji celu określonego w pkt. 3, a po tym czasie 
przez okres oraz w zakresie wymaganym przepisami powszechnie obowiązującego prawa.  

 

7. Podanie danych jest dobrowolne i nie są Państwo zobowiązani o ich podania. Niepodanie danych jest równoznaczne 
z brakiem możliwości korzystania z usługi Systemu Powiadomień SMS.  

 
8. Mają Państwo prawo do:  

 dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,  

 wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, co nie wypłynie na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano dokonanego przed jej cofnięciem,  
 

9. W przypadku kiedy uznają Państwo, że Administrator przetwarza dane osobowe niezgodnie z prawem przysługuje 
Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 

10. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
 


