Urząd Gminy Zgorzelec
ul. Kościuszki 70, 59–900 Zgorzelec
tel. 75 7721400, fax. 75 7756564, e-mail: gmina@gmina.zgorzelec.pl
Godziny pracy – poniedziałek: od 8.00 do 16.00, wtorek – piątek: od 7.30 do 15.30

WARUNKI SKORZYSTANIA Z UPRAWNIEŃ STRONY
w oparciu o art. 15 – art. 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
- prawo dostępu do danych, w tym prawo do otrzymania kopii danych -art. 15 ;
- prawo do sprostowania danych – art. 16;
- prawo do usunięcia danych /prawo do bycia zapomnianym/- art. 17;
- prawo do ograniczenia przetwarzania – art. 18;
- prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – art. 21
Realizacja w/w uprawnień następuje po dokonaniu przez tutejszy organ sprawdzeń
posiadanych danych oraz analizie merytorycznej przesłanek pozytywnych zawartych
w Rozporządzeniu unijnym jak i w innych przepisach prawa. Realizacja uprawnień strony jak
i
odmowa
ich
realizacji
następują
w
formie
pisemnej
w terminie miesiąca od daty złożenia wniosku w tutejszym organie. W uzasadnionych
okolicznościach (skomplikowany charakter żądania) rozpatrzenie wniosku może nastąpić
w terminie 3 miesięcy od dnia wpływu wniosku do tutejszego urzędu.
OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH UPRAWNIEŃ
- prawo dostępu do Państwa danych osobowych :polega na tym, iż mogą Państwo
wystąpić do Wójta Gminy Zgorzelec z zapytaniem jakie dane dotyczące Państwa osoby są
przetwarzane jak również uzyskać informacje w zakresie wynikającym z art. 15 ust. 1-3 RODO
(kwestie celu przetwarzania danych, okresu ich przechowywania , informacje o kategoriach
odbiorców danych, informacje o przysługujących prawach w stosunku do administratora jakim
jest Wójt). Mogą też Państwo otrzymać kopię danych osobowych (czyli informację o danych
osobowych) we wskazanym przez siebie formacie.
- prawo do sprostowania Państwa danych osobowych : polega na tym, iż mogą Państwo
wystąpić do administratora o sprostowanie swoich danych osobowych lub ich uzupełnienie, z tym
zastrzeżeniem, że wszelkie aktualizacje danych muszą być ograniczone celem ich przetwarzania.
prawo to nie będzie mogło być stosowane do danych osobowych, w odniesieniu do których tryb
ich sprostowania lub uzupełnienia określają odrębne przepisy prawa – np. tryb sprostowania
błędów i omyłek rozstrzygnięć określony w kodeksie postępowania administracyjnego.
prawo do usunięcia Państwa danych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym” - w ramach
tego prawa mogą Państwo wnioskować o usunięcie swoich danych osobowych, jeśli zachodzi
jedna z okoliczności wskazanych w art. 17 ust. 1 RODO. Zgodnie z art. 17 ust. 3 RODO prawo do
usunięcia danych nie będzie mogło być zrealizowane gdy podstawą prawną ich przetwarzania
będą przepisy prawa, z których wynika m.in. obowiązek przechowywania dokumentacji
(archiwizacji) przez okres wynikający z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.

prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych : polega na konieczności
ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania, można z niego skorzystać
w oparciu o przesłanki określone w art. 18 ust. 1 RODO, tj:
- w przypadku kwestionowania przez Państwa ich prawidłowości,
- sprzeciwu osoby której dane dotyczą do dokonania ich usunięcia danych osobowych,
- zbędności posiadanych danych do celów przetwarzania ale i konieczności ich posiadania do
ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń danej osoby;
- wniesienia sprzeciwu na mocy art. 21 ust. 1 RODO.
prawo do sprzeciwu polega na zakazie dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,
chyba że administrator wykaże, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do
przetwarzania, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności. Uprawnienie to będzie
realizowane w nielicznych sytuacjach z uwagi na okoliczności przetwarzania Państwa danych w
oparciu o art. 6 ust. 1 pkt c RODO.
OGÓLNE ZASADY REALIZACJI UPRAWNIEŃ PODMIOTU W URZĘDZIE GMINY
ZGORZELEC
1. Jeżeli chcecie Państwo skorzystać z uprawnień wskazach w art. 15-21 RODO prosimy
o zastosowanie się do jednego ze sposobów komunikowania się określonego poniżej:
 w sposób tradycyjny – składają Państwo wniosek podpisany własnoręcznie w sposób
czytelny, osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub przesyłają go Państwo za pośrednictwem
operatora pocztowego na adres Urząd Gminy Zgorzelec ul. Kościuszki 70, 59-900
Zgorzelec
 elektronicznie – poprzez przesłanie Państwa wniosku podpisanego potwierdzonym
profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym na skrzynkę E-Puap
urzędu – adres: /ug_zgorzelec/skrytka
 elektronicznie – mailowo na adres iod@gmina.zgorzelec.pl lub iodo@nsi.net.pl z
użyciem podpisu kwalifikowanego
Jeżeli wniosek wpłynie „zwykłym mailem”
poinformujemy Państwa iż należy złożyć wniosek w jeden z opisanych wyżej sposobów.
 ustnie – możecie złożyć Państwo swój wniosek bezpośrednio Inspektorowi ochrony
danych lub innemu pracownikowi urzędu, który poprosi Państwa - w celu weryfikacji
tożsamości - o okazanie np. dowodu osobistego. Pracownik spisze treść Państwa żądania
w formie notatki służbowej i poprosi o własnoręczny podpis potwierdzający żądanie.
Z uwagi na konieczność weryfikacji tożsamości osoby oraz przeciwdziałaniom naruszeniom
bezpieczeństwa praw i wolności osób nie przewiduje się realizacji uprawnień strony zgłaszanych
drogą telefoniczną. Jeżeli pracownik realizujący Państwa wniosek będzie miał uzasadnione
wątpliwości co do tożsamości osoby składającej wniosek, może zażądać dodatkowych informacji
ułatwiających identyfikację wnioskodawcy.

SPOSÓB I TERMINY REALIZACJI UPRAWNIEŃ
Rozpatrując Państwa żądanie z art. 15-21 RODO Wójt jest zobligowany udzielać Państwu
wszelkich informacji na zasadach i w terminach określonych w art. 12 RODO. Urząd bez zbędnej
zwłoki, ale nie dłużej niż w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, udziela Państwu informacji
o działaniach podjętych w związku z Pani/Pana żądaniem. W zależności od okoliczności Wójt:
- realizuje wniosek zgodnie z żądaniem,
- informuje o konieczności wydłużenia terminu realizacji jej wniosku o kolejne dwa miesiące z
uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań ( Wójt podaje przyczynę opóźnienia),
- odmawia realizacji wniosku i informuje o:

o powodach niepodjęcia działań, o możliwości wniesienia przez Panią/Pana skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o możliwości skorzystania przez Panią/Pana ze środków
ochrony prawnej przed sądem.
OPŁATY
Co do zasady informacje podawane Państwu w oparciu o art. 13 i art. 14 RODO oraz komunikacja
i działania podejmowane przez Wójta w trybie art. 15-21 i art. 34 RODO są wolne od opłat. Jeżeli
okaże się, że Państwa żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze
względu na swój ustawiczny charakter, Wójt może:
- pobrać od Państwa rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielania informacji,
prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań albo
- odmówić podjęcia działań w związku z Państwa żądaniem.
Obowiązek wykazania, że żądanie ma ewidentnie nieuzasadniony lub nadmierny charakter
spoczywa na administratorze.

Wójt Gminy Zgorzelec
/-/ Piotr Machaj

