
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W 

ZAKRESIE USTAWY O DOWODACH OSOBISTYCH 

W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych: 

1. Administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest Urząd Gminy Bądkowo, ul. 

Włocławska 82, 87-704 Bądkowo , e-mail: sekretariat.badkowo@wp.pl tel: 54 27 24 100. 

2. W zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez  Urzędu Gminy Bądkowo, a także 

przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych Osobowych Panem Markiem Powała za pomocą adresu e-mail: 

marek.powala@wp.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania 

administracyjnego  w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze art.6 

ust.1 lit. c RODO, oraz innych przepisów prawa w szczególności dotyczących: 

a) wydania Pani/Panu dowodu osobistego; 

b) unieważnienia Pani/Pana dowodu osobistego z powodu: 

• zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu; 

• upływu terminu ważności dowodu; 

• zmiany danych zawartych w dowodzie; 

• utraty obywatelstwa polskiego lub zgonu 

c) uzyskania przez Panią/Pana zaświadczenia o danych własnych zgromadzonych w Rejestrze 

Dowodów Osobistych; 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych udostępnionych przez Administratora mogą być 

wyłącznie: 

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na 

zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów  

obowiązującego prawa; 

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów, przetwarzają dane osobowe, dla których 

Administratorem jest Wójt Gminy Bądkowo. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane bezterminowo . 

6. Posiada Pani/ Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich  sprostowania. 

7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych 

osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych w Warszawie ul. Stawki 2. 

8. Pani/pana dane osobowe nie  będą  przekazywane do państw trzecich. 

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
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