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Szanowni Państwo, 

Wypełniając obowiązek informacyjny jaki nałożyło na nas ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), 

pragniemy poinformować o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych w związku ze zbieraniem zgłoszeń o zamiarze 

zakupu węgla kamiennego na potrzeby gospodarstwa domowego. 

Kto jest Administratorem Danych Osobowych? 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Wyryki, Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki. 

Z kim należy się kontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych? 

 

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@pca.pl lub pisemnie na 

adres Administratora . 

Jakie są cele i podstawy przetwarzania danych osobowych? 

Państwa dane w postaci imienia i nazwiska, adresu gospodarstwa oraz numeru telefonu przetwarzane będą w celu ustalenia liczby 

gospodarstw domowych, znajdujących się na terenie Gminy Wyryki, zainteresowanych zakupem preferencyjnym węgla 

kamiennego, na zasadach określonych w projektowanej Ustawie o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa 

domowe oraz w celu uzyskania ewentualnych wyjaśnień dotyczących danych podanych w ankiecie.  

Podstawą przetwarzania danych jest dobrowolnie wyrażona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz uzasadniony 

interes publiczny Administratora,  tj. dystrybucja węgla na terenie Gminy Wyryki (art. 6 ust. 1 lit. e) 

Komu możemy udostępnić Państwa dane?  

Dane osobowe będą udostępnione organom uprawnionym w związku z procedowaną ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa 

stałego przez gospodarstwa domowe..  

Przez jaki czas będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe? 

Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane, a po 

tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa, w oparciu o Instrukcję Kancelaryjną. Po zakończeniu realizacji celów, w 

których pozyskaliśmy Państwa dane osobowe możemy je dalej przechowywać w celach dochodzenia ewentualnych roszczeń, 

wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, statystycznych i 

archiwizacyjnych. 

Jakie przysługują Państwu prawa? 

Macie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych osobowych,  prawo do sprostowania swoich danych jeżeli uznacie Państwo że są niepoprawne., prawo do 

usunięcia danych. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Jeśli uznacie Państwo, że przetwarzamy dane niezgodnie z przepisami prawa, możecie wnieść skargę do Prezesa UODO. 

Czy podanie danych jest obowiązkowe? 

Podanie danych jest dobrowolne. Brak podania danych na obecnym etapie może jednak powodować niedoszacowanie  

w zakresie ilość węgla niezbędnej dla potrzeb mieszkańców Gminy Wyryki. 

Czy dane podlegają profilowaniu i będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji? 

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.  


