
Obowiązek informacyjny 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) – dalej RODO − informuję, że:  

 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: 

Gmina Miejska Turek, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek. 

 

Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych 

z którym można się kontaktować poprzez adres poczty internetowej ido@miastoturek.pl lub pisemnie na adres 
siedziby Administratora, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania 
z praw związanych z ich przetwarzaniem. 

 

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: 

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu: 

a) podjęcia działań na Pana/Pani żądanie, przed zawarciem umowy lub w celu wykonania zawartej umowy - zgodnie 
z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, ustawą Kodeks Cywilny oraz innymi przepisami szczególnymi; 

b) fiskalnym tj. wystawienia rachunku, faktury, prowadzenia ksiąg rozrachunkowych i rozliczenia - zgodnie 
z przepisami ustawy Ordynacja podatkowa; 

c) marketingu i promocji produktów - zgodnie z wyrażoną zgodą. 

 

Informacje o odbiorcach danych: 

Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów współpracujących z nami na podstawie zawartych 
umów, banków, podmiotów prowadzących działalność pocztową, kurierską, organów państwowych lub innych 
podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa. 

 

Czas przechowywania danych osobowych 

Pana/Pani dane będą przechowywane przez cały okres trwania umowy oraz po jej zakończeniu przez czas, w którym 
mogą ujawnić się roszczenia związane z jej realizacją – okres przedawnienia - plus 6 miesięcy po tym okresie. 
Dodatkowe 6 miesięcy jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i czasem ewentualnego doręczenia. 

Dane o znaczeniu fiskalnym będą przechowywane przez 5 lat, licząc od zakończenia roku, którym zostały złożone. 

W przypadku wyrażonej zgody na wykorzystanie formularza zgłoszeniowego w kolejnych procesach rekrutacyjnych 
do 6 miesięcy lub cofnięcia zgody. 

Wszystkie dane będą przetwarzane przez czas określony w Instrukcji kancelaryjnej lub innych przepisach 
szczególnych. 

 

Przysługuje Panu/Pani prawo żądania/wniesienia: 

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

c) usunięcia swoich danych, ograniczenia przetwarzania danych; 

d) przeniesienia swoich danych; 

e) cofnięcia zgody; 

f) sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 
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g) skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

Obowiązek podania danych osobowych: 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy lub realizacji usługi, odmowa ich 
podania może uniemożliwić zawarcie umowy lub realizację usługi. 

 


