Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na
podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
(przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 lipca 2015 r.
Prawo o zgromadzeniach)
TOŻSAMOŚĆ
ADMINISTRATORA

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej
i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ rejestrujący
zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia
administratorem jest:
Wójt Gminy Kołbaskowo, siedziba – Urząd Gminy Kołbaskowo,
72-001 Kołbaskowo 106
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Z administratorem – Wójtem Gminy Kołbaskowo można się
skontaktować poprzez adres e-mail: biuro@kolbaskowo.pl lub
pisemnie na adres siedziby administratora

Administrator – Wójt Gminy Kołbaskowo wyznaczył inspektora
ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować
poprzez adres e-mail: iodo_kolbaskowo@wp.pl;
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem
danych.
Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:
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rejestracji wniesionych zawiadomień o zamiarze
zorganizowania zgromadzenia.

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie przepisów
ustawy Prawo o zgromadzeniach (art. 9).
W celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 8 ustawy Prawo
o zgromadzeniach Pani/Pana dane osobowe będą przekazane do
Komendanta Powiatowego Policji w Policach. Ponadto dane
mogą być udostępniane służbom, organom administracji
publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą
interes prawny w otrzymaniu danych.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na
podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
(przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 lipca 2015 r.
Prawo o zgromadzeniach)
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Dane zgromadzone w formie pisemnej są przetwarzane zgodnie
z klasyfikacją wynikającą z jednolitego rzeczowego wykazu akt
organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów
obsługujących te organy i związki (rozporządzenie Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. Dz. U. Nr 14, poz. 67):
 dokumentacja spraw z zakresu zgromadzeń po 5 latach
jest oceniana pod kątem możliwości zniszczenia.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz
prawo żądania ich sprostowania.

Przysługuje Pani / Panu również prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00).

ŹRÓDŁO
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Pani/Pana dane do zbioru zgromadzenia wprowadzane są przez
organ gminy, który rejestruje zawiadomienia o zamiarze
zorganizowania zgromadzenia.

INFORMACJA O
DOWOLNOŚCI LUB
OBOWIĄZKU
PODANIA DANYCH

Obowiązek podania danych osobowych wynika z art. 10 ust. 1
ustawy Prawo o zgromadzeniach.
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