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Dane Administratora Danych Osobowych
Uprzejmie informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez
Gminę Miasta i Gminę Pasłęk w zależności od rodzaju załatwianych spraw jest:
1)

Gmina Miasta i Gmina Pasłęk 1, z siedzibą przy ul. Plac Św. Wojciecha 5 14-400 Pasłęk ,
zwana w dalszej części GMINĄ ,

2) Urząd Miejski w Pasłęku ul. Plac Św. Wojciecha 5 14-400 Pasłęk,
3) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ;
4) Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ;
5) Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Inspektor Ochrony Danych
GMINA powołała Inspektora Ochrony Danych — aktualnie jest to Pan Andrzej Págowski
który chętnie pomoże Panu we wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych
osobowych,

w

szczególności

udzieli

odpowiedzi

na

wszelkie

pytania

dotyczące

przetwarzania Pana danych osobowych. Kontakt z Inspektorem jest możliwy pod adresem email: iod@paslek.pl; nr telefonu: 552482001 wew. 70

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
Aby realizować zadania nałożone przez GMINĘ przepisami prawa

zgodnie z zakresem

naszej działalności, GMINA przetwarza Pana/Pani dane osobowe — w różnych celach,
jednak zawsze zgodnie z prawem. Poniżej znajdzie Pan/Pani wyszczególnione cele
przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi.
W celu

realizacji zadań związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych,

zaświadczeń przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

1

.
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1) Imię, nazwisko;
2) Pesel;
3) Adres zamieszkania;
4) Adres do korespondencji;
5) Imiona i nazwiska osób wchodzących w skład Pani/Pana gospodarstwa domowego;

Skład rodziny;
6) Stan zdrowia;
7) Obywatelstwo;
8) Przynależność polityczna;
9) Przynależność religijna;
10) Numer telefonu;
11) Nr i seria dowodu osobistego;
12) Adres email;
13) Miejsce urodzenia;
14) Data urodzenia;
15) Wykształcenie;
16) Karalność;
17) Stan finansowy Pani/ Pana rodziny;
18) Numer rachunku bankowego;

Podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest Pana/Pani zgoda ale w znacznej
mierze są to następujące przepisy prawa:
a) ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: dz. U. z 2016 roku, poz. 487);
b) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz.. U. z 2017 roku, poz. 1257);
c) ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (tekst
jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 2168);
d) ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii(tekst jednolity:
dz. U. z 2017 roku, poz. 783);
e) ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (tekst jednolity:Dz.
U. 2017, poz. 2200)
f) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2017 roku, poz. 1553);
g) ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst
jednolity: Dz. U. z 2018 rok, poz, 121);
h) ustawa z dnia 9 listopada 2017 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U z
2017 roku, poz. 2233);
i) ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z
j) ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 rok,
poz. 1463);
k) ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U.
z 2018 roku, poz. 142);
l) ustawa z dnia 24 lipca 2015 roku prawo o zgromadzeniach (tekst jednolity: Dz.U.
z 2018 roku, poz. 408);
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m) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257);
n) ustawa z dnia 17 maja 1989 roku prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst
jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 2101);
o) ustawa z dnia 4 marca 2010 roku ustawa o infrastrukturze informacji
przestrzennej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1382);
p) ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073);
q) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (tekst jednolity: 2017, poz.
1332);
r) rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie ewidencji
miejscowości ulic i adresów
s) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie
instrukcji kancelaryjnej , jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w
sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
t) ustawa z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności (tekst jednolity: Dz. U.
z 2017 roku, poz. 657);
u) ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (tekst jednolity: Dz. U. z
2018 roku, poz. 754 );
v) ustawa z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnymi archiwach
(tekst jednolity: Dz. U z 2011 roku, Nr 123, poz. 698)
w) ustawa z dnia 14 czerwca 1964 roku Kodeks postępowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1527);
x) ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.
U. z 2017 roku, poz. 1875);
y) ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst
jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 2064);
z) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015 r. w
sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek
małżeński poza urzędem stanu cywilnego (Dz. U. poz. 180);
aa) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w
sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu
cywilnego (Dz. U. poz. 194 );
bb) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 października 2015 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z
zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. poz. 1751);
cc) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lutego 2015 r. w
sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego (Dz. U.
poz. 204);
dd) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie
sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji
stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1904);
ee) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 lutego 2016 r. w
sprawie określenia wzoru łańcucha z wizerunkiem orła i sposobu jego noszenia
przez kierownika urzędu stanu cywilnego (Dz. U. poz. 253);
ff) Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie
ogłoszenia wykazu stanowisk, których zajmowanie upoważnia do przyjmowania
oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz sporządzania zaświadczeń
stanowiących podstawę sporządzania aktu małżeństwa zawartego w sposób
określony w art. 1 § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego;
gg) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów
karty urodzenia i karty martwego urodzenia (Dz. U. poz. 171);
hh) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wzoru
karty zgonu (Dz. U. poz. 231) (
ii) Ustawa z dnia 17 października 2008r. o zmianie imienia i nazwiska (tekst
jednolity Dz.U. z 2016 poz. 10);
jj) ustawa z dnia ustawa z dnia 29 września 2004 roku o rachunkowości (tekst
jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz.395
kk) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U.
z 2018 roku poz. 800);
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ll)

ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.
U. z 2016 roku, poz. 1827)
mm) ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1453);
nn) ustawa z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji (tekst jednolity: Dz. U z 2017 roku, poz.1201);
oo) ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.
U. z 2017 roku, poz. 1875);
pp) ustawa z dnia 14 czerwca 1964 roku Kodeks postępowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257);
qq) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.
U. z 2017 roku, poz. 2077);
rr) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie
określenia warunków udzielenia zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (tekst
jednolity: Dz. U z 2016 roku, poz. 1264);
ss) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 roku w sprawie
przekazywania sprawozdań o udzieleniu pomocy publicznej i informacji o
nieudzieleniu takiej pomocy z wykorzystaniem aplikacji SCRIMP (Dz. U. z 2018,
poz. 712);
tt) Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca
2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie
świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte
we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do
świadczenia wychowawczego (Dz. U. poz. 1465);
uu) Ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
vv) Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca
2017 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2016 z działalności podlegającej
opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (M.P.
poz. 766);
ww)Ustawa z dn. 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny ;
xx) Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2017 r.,
poz. 1952 z późn. zm.)
yy) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości
dochodu rodziny albo wysokości dochodu osoby uczącej się stanowiących
podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy,
wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (DzU z
dnia 27 sierpnia 2015 r. poz.1238)
zz) Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
(Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2014 r., poz. 567)
aaa) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy
opieki medycznej nad kobieta w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu
urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie
pod ta opieką (Dz. U. Nr 183, poz. 1234)
bbb) Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca
2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie
świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we
wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń
rodzinnych (Dz. U. poz. 1466)
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ccc) Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21
grudnia 2015 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania
zadań z zakresu świadczeń rodzinnych (Dz. U. poz. 2335)
ddd) Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca
2017 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2016 z działalności podlegającej
opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (M.P.
poz. 766)
eee) Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10
listopada 2017 r. w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2018.
(M.P. poz. 1014)
fff) Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
(Dz.U. z 2017, poz. 489 )
ggg) Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca
2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu
oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i
oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu
alimentacyjnego (Dz.U. poz. 1467)
hhh) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2011 r.
w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz wzoru
oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego (Dz.U. Nr 73 poz.395)
iii) Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia
2015 r. w sprawie sprawozdań z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o
pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2015 poz. 2324)
jjj) Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z
systemami wsparcia rodzin (Dz.U. poz. 1428)
kkk) Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca
2017 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2016 z działalności podlegającej
opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (M.P.
poz. 766);
lll) Ustawa z dnia 17 listopada 2016 roku o wspraciu kobiet w ciąży i rodzin „ za
życiem” (Dz. U. 2016 rok, poz. 1860);
mmm)
ustawa z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez
cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 2278);
nnn) ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 2187);
ooo) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 180);
ppp) ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz.
U. 2018 poz. 755) ;
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W celu dokonywania czynności związanych z zatrudnieniem przetwarzamy takie dane
osobowe, jak:
1) imię i nazwisko;
2) pesel;
3) stan cywilny;
4) datę urodzenia;
5) miejsce urodzenia;
6) numer i seria dowodu osobistego;
7) pochodzenie;
8) wykształcenie;
9) numer telefonu;
10) email;
11) orzeczenia o karalności;
12) stan zdrowia;
13) sytuacje finansową pani/ Pana oraz osób wchodzących w skład Pani/Pana
gospodarstwa domowego;
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest Pani/ Pana zgoda ale także
następujące przepisy prawa na podstawie których Gmina Realizuje postawione jej zadania w
związku z zatrudnieniem, to jest:
a) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z
2018 roku, poz. 108);
b) ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 902);
c) ustaw z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1778);
d) ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1065);
e) ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z
2017 roku, poz. 1189)
f) ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o systemie informacji oświatowej (tekst
jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 2159)
g) ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z
2017 roku, poz. 59);
h) ustawa z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 1440);
i) ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.
U. , Nr 80, poz. 350);
j) ustawa z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnymi archiwach
(tekst jednolity: Dz. U z 2011 roku, Nr 123, poz. 698)
k) ustawa z dnia 29 września 2004 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z
2018 roku, poz.395 );
l) ustawa z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 2191)) ;
m) ustawa z dnia 14 czerwca 1964 roku Kodeks postępowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1527);
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n) ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcję publiczne (tekst jednolity: Dz U. z
2017 roku, poz. 1393)
o) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie
instrukcji kancelaryjnej , jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w
sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
p) ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U.
z 2017 roku, poz. 1875);
q) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w
sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach
związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych
pracownika (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 894);
r) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w
sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. nr 14, poz.
67)) ;
s) zarządzenie nr 87/07 Burmistrza Pasłęka z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie
Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powołania
Komisji Socjalnej z późniejszymi zmianami;
t) zarządzenie Nr 126/11 Burmistrza Pasłęka z dnia 28 listopada 2011 roku q
sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie
Miejskim w Pasłęku oraz w innych gminnych jednostkach organizacyjnych;
u) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o straży gminnej (tekst jednolity: Dz. U. z
2016 roku, poz. 706);
v) umowy zawarte z podmiotem ubezpieczeniowym;

W celu realizacji zagadnień związanych z Pani/ Pana korespondencją, skargami,
wnioskami , petycjami, prośbami, promocją GMINY przetwarzamy takie dane osobowe,
jak:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

imię i nazwisko;
adres zamieszkania;
adres korespondencyjny;
pesel;
numer i seria dowodu osobistego;
data urodzenia, miejsce urodzenia, stan zdrowia, pochodzenie, orzeczenie o karalności,
stan cywilny;
wizerunek;
wykształcenie;
zawód wyuczony, zawód wykonywany;
poglądy polityczne;
przynależność do grup społecznych;
przynależność do związków czy ugrupowań;
poglądy religijne;
karalność;
stan zdrowia;
pochodzenie;
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Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest Pani/ Pana zgoda, ale także przepisy
prawa, w tym:
1) przepis prawa, w tym: ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875);
2) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257);
3) ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (tekst
jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 1764);
4) ustawa z dnia ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku ordynacja podatkowa (tekst
jednolity: Dz. U. z 2018 roku poz. 800);
5) ustawa z dnia ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 rok kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.
U. z 2017 roku, poz. 459);
6) ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity: dz. U. z
2017 roku, poz. 2222;);
7) ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz.
1123);
8) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zmówień publicznych (tekst jednolity: Dz.
U. z 2017 roku poz. 1579);
9) ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.. U z
2018 rok, poz. 142);
10)
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w
sprawie instrukcji kancelaryjnej , jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w
sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
11)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie
określenia warunków udzielenia zezwoleń na zajęcia pasa drogowego (tekst jednolity:
dz. U. z 2016 roku, poz. 1264);
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W celu realizacji zadań o charakterze cywilnoprawnym przetwarzamy takie dane
osobowe, jak:
1) Imię i nazwisko;
2) Adres zamieszkania;
3) Adres korespondencyjny;
4) Numer Pesel;
5) Numer NIP;
6) Data urodzenia;
7) Miejsce urodzenia;
8) Numer telefonu;
9) Adres email;
10) Stan zdrowia;
11) Karalność;
12) Poglądy polityczne;
13) Przynależność związkową;
14) Przynależność do grup społecznych;
15) Przynależność religijną;
16) Wykształcenie;
17) Stan cywilny;
18) Pochodzenie;
19) Wizerunek;

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda, ale także przepisy
prawa, w szczególności:
a) ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity:
Dz. U. z 2018 roku, poz. 121);
b) ustawa z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (tekst jednolity: Dz. U. z 2018
roku, poz. 716);
c) ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst
jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 2187);
d) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 rok kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku,
poz. 459);
e) ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku prawo oświatowe; (tekst jednolity: Dz. U. z 2017
roku, poz. 59);
f) ustawa z dnia 17 maja 1989 roku ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst
jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 142);
g) ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (tekst jednolity: Dz. U. z 2017
roku, poz. 1840);
h) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i
trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań ;
i) ustawa z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 2278);
j) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zmówień publicznych (tekst jednolity: Dz.
U. z 2017 roku poz. 1579);
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k) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku,
poz. 1332);
l) rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 roku w
sprawie wzorów ;
m) uchwała nr IX/70/95 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 15 grudnia 1995 roku w sprawie
ustalenia zasad umieszczania reklam na gruntach, budynkach i urządzeniach
stanowiących własność komunalną ze zmianami;

W

celu

realizacji

publicznoprawnym

zagadnień

związanymi

z

należnościami

o

charakterze

( w tym naliczenie, windykacja a nawet egzekucja podatku

rolnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków

transportowych)

przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

imię i nazwisko;
pesel;
miejsce zamieszkania;
miejsce urodzenia;
numer NIP;
numer i seria dowodu osobistego;
numer telefonu;
adres korespondencyjny;
adres zamieszkania;
adres email;
stan cywilny;
wykształcenie;
stan zdrowia;
obywatelstwo;
poglądy religijne,
karalność;

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda, ale także przepisy
prawa, w szczególności:
a) ustawa z dnia ustawa z dnia 29 września 2004 roku o rachunkowości (tekst
jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz.395
b) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U.
z 2018 roku poz. 800);
c) ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U.
z 2016 roku, poz. 1827)
d) ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1453);
e) ustawa z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji (tekst jednolity: Dz. U z 2017 roku, poz.1201);
f) ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U.
z 2017 roku, poz. 1875);
g) ustawa z dnia 14 czerwca 1964 roku Kodeks postępowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257);
h) ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z
2017 roku, poz. 1892);
i) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska (tekst jednolity:
Dz. U. z 2017 roku, poz. 519);
j) ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z
2018 roku, poz. 142);
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k) ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z
2017 roku, poz. 2222)
l) ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst
jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 121);
m) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.
U. z 2017 roku, poz. 2077);
n) ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity:
Dz. U z 2017 roku, poz. 1221);
o) ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 roku kodeks postępowania w sprawach o
wykroczenia (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 rok, poz. 475)
p) ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst
jednolity: Dz. U z 2017 roku, poz. 1785)
q) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 roku w sprawie
wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów;
r) rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w
sprawie stosowania art. 107, 108 Traktatu o funkcjonowaniu Uedo pomocy de
mini mis w sektorze rolnym;
s) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie określenia
warunków udzielenia zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (tekst jednolity: Dz. U
z 2016 roku, poz. 1264);
t) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 roku w sprawie
przekazywania sprawozdań o udzieleniu pomocy publicznej i informacji o
nieudzieleniu takiej pomocy z wykorzystaniem aplikacji SCRIMP (Dz. U. z 2018,
poz. 712);
u) uchwała Nr XI/70/16 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 25 listopada 2016 roku
dotycząca wzorów formularzy;
v) uchwałą Nr III/12/10 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 19 marca 2010 roku;
w) uchwała nr IX/87/11 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 22 września 2011 roku w
sprawie zasad udzielania dotacji celowej na inwestycje z zakresu ochrony
środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Pasłęk ( Dz. U. Województwa
Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 października 2011 roku, poz. 2436);

W celu realizacji zagadnień związanymi obronnością przetwarzamy takie dane osobowe,
jak:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

Imię i nazwisko;
Pesel:
Adres zamieszkania;
Numer NIP;
Data urodzenia;
Imiona rodziców;
Stan cywilny;
Miejsce pracy;
Miejsce urodzenia;
Adres pobytu;
Orzeczenia o karalności;
Stan zdrowia;
Poglądy polityczne;
Pochodzenie rasowe;
Pochodzenie etniczne;
Przekonania religijne;

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda, ale także przepisy prawa, w
szczególności:
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1) ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.
U. z 2017 roku, poz. 1875);
2) ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2017 roku, poz. 209);
3) ustawa z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1430)
4) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie
instrukcji kancelaryjnej , jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w
sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

Cookies
GMINA na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw.

1.

cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie,
tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz
system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług
korzystamy (np. Facebooka, Google’a proszę wpisać w uzgodnieniu z Informatykiem) ).
Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, najczęściej

2.

przydatnych, które postaramy się opisać poniżej (jeżeli informacje są niewystarczające,
proszę uzupełnić ):


zapewnianie bezpieczeństwa — pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania
użytkowników oraz zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z panelu klienta. Służą
zatem do ochrony danych osobowych użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych;



wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są
wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji
na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy
kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie
internetowej i poszczególnych podstronach;



stan sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający
korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają
również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące
do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort
przeglądania stron;



utrzymanie stanu sesji — jeżeli klient loguje się do swojego panelu, to pliki cookies
umożliwiają podtrzymanie sesji. Oznacza to, że po przejściu na inną podstronę nie trzeba
każdorazowo podawać ponownie loginu i hasła, co sprzyja komfortowi korzystania ze strony
internetowej;
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tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki
sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową,
jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki
temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji
użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia
Google’a, takie jak Google Analytics; oprócz raportowania statystyk użytkowania witryny
pikselowy Google Analytics może również służyć, razem z niektórymi opisanymi powyżej
plikami cookies, do pomocy w wyświetlaniu użytkownikowi bardziej trafnych treści w usługach
Google (np. w wyszukiwarce Google) i w całej sieci;



korzystanie z funkcji społecznościowych — na stronie internetowej posiadamy tzw. pixel
Facebooka, który umożliwia polubienie naszego fanpage’a w tym serwisie podczas
korzystania z witryny. Jednak, aby to było możliwe, musimy korzystać z plików cookies
dostarczanych przez Facebooka.

3.

Co ważne, wiele plików cookies ma dla nas charakter zanonimizowany — bez dodatkowych
informacji, na ich podstawie nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Pana/Pani tożsamości.

4.

Pana/Pani przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w
Pana/Pani urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie
cookies. Jeżeli jednak nie życzy Pan/Pani sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony
internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować
automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu
cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.

5.

Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, czujemy się
jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może
spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci
konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony,
ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności, ograniczeń w polubieniu strony na Facebooku etc.

Prawo wycofania zgody
1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (nie na podstawie
przepisu prawa)

w każdej chwili może Pan/Pani tę zgodę cofnąć o ile jest to możliwe do

zrealizowania — wedle własnego uznania.
2. Jeżeli chciałby/chciałaby Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym
celu wystarczy:


wysłać maila bezpośrednio do GMINY na adres paslek@paslek.pl lub



wysłać maila do Inspektora Ochrony Danych na adres iod@paslek.pl lub



usunąć zamieszczony komentarz pod artykułem lub



usunąć zamieszczoną opinię o usługach.
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3. Jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej
cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne.
Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Pana/Pani dane osobowe i jej
odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.
4. W sytuacji wyrażenia przez Panią /Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych przez
GMINĘ w celach promocyjnych, w tym przetwarzania Pani/Pana wizerunku, informujemy, iż dane
osobowe Pani/Pana mogą zostać umieszczone w materiałach publikacyjnych w tym biuletynach,
gazetach, ulotkach i w takiej sytuacji niemożliwe będzie cofnięcie zgody na umieszczenie
pani/Pana wizerunku we wskazanym celu;

Wymóg podania danych osobowych
1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pana/Pani decyzji.
Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby
spełnić Pana/Pani oczekiwania w zakresie korzystania z zadań realizowanych przez GMINĘ .
2. Aby GMINA mogła realizować zadania związane z promocją GMINY , z zatrudnieniem Pani/Pana ,
realizacją zawartych umów konieczne jest podanie Pani/Pana danych osobowych, w tym imienia i
nazwiska, wieku, wykształcenia, zawodu, miejsca zamieszkania, osiągnięć, wizerunku,

— bez

tego nie jesteśmy w stanie realizować zadań związanych z promocją GMINY, zatrudnieniem
Pani/Pana czy z realizacją zawartych umów, w szczególności wydawania biuletynu, informowania
opinii publicznej o dokonaniach dokonanych przez GMINĘ, realizowanych przedsięwzięciach,
osiągniętych celach i rezultatach, o wynikach naszej młodzieży jak i osób dorosłych; .pokazania
poprzez fotografię, czy grafikę rezultatów prac oraz osób mających ogromny wpływ na historię
naszej GMINY.
3. Aby mógł/mogła Pan/Pani zmienić swoje dane osobowe, sprostować swoje dane osobowe,
wycofać swoje dane osobowe, konieczne jest podanie przez Panią/Pana swojego numeru
kontaktowego w postaci numeru telefonu czy adresu korespondencyjnego , emailowego — bez
tego nie jesteśmy w stanie poinformować Panią/Pana o zrealizowaniu Pani/Pana wniosku , prośby
petycji.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie
Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w
oparciu o profilowanie.
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Odbiorcy danych osobowych
Jak większość GMIN, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co
niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z
powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Pana/Pani dane osobowe następującym odbiorcom:
organom administracji publiczne ( w szczególności: ZUS, Urzędy Skarbowe, Komornicy, jednostki
organizacyjne GMINY, spółki prawa handlowego, których współwłaścicielem jest GMINA,)
pracownikom GMINY i pracownikom jednostek organizacyjnych GMINY, kontrahentom,
występującym na terenie całego kraju. Najczęściej przekazujemy Pani/Pana dane osobowe
innym osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej czy
osobom fizycznym na podstawie przepisów prawa do wielu różnych instytucji na terenie całego
kraju, dlatego niezmiernie trudno nam przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem
udostępnienia danych osobowych. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek
żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby
niechcący nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

1. Uprzejmie informujemy, że zgodnie przepisami oraz umowami międzynarodowymi zawartymi
przez Rzeczpospolitą Polską Pana/Pani dane osobowe mogą być przez nas przekazywane poza
Europejski Obszar Gospodarczy.
2. W każdej chwili udzielimy Panu/Pani dodatkowych wyjaśnień odnośnie przekazywania danych
osobowych, w szczególności, gdy kwestia ta budzi Pana/Pani niepokój.

Okres przetwarzania danych osobowych
1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w
nieskończoność . Poza takimi danymi , Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy przez czas, który
jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Pana/Pani dane osobowe zostaną
nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
2. W sytuacji, gdy nie potrzebujemy wykonywać innych operacji na Pana/Pani danych osobowych niż
ich

przechowywanie

do

momentu

trwałego

usunięcia

lub

zniszczenia

dodatkowo

je

zabezpieczamy — poprzez pseudonimizację. Pseudonimizacja polega na takim zaszyfrowaniu
danych osobowych, czy też zbioru danych osobowych, że bez dodatkowego klucza nie da się ich
odczytać, a zatem takie informacje stają się całkowicie bezużyteczne dla osoby nieuprawnionej.
3. Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że
dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny do ich archiwizacji bądź okres umożliwiający
dochodzenie roszczeń a także windykację czy egzekucję.
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Uprawnienia podmiotów danych osobowych
1. Uprzejmie informujemy, że posiada Pan/Pani prawo do:
1) dostępu do swoich danych osobowych;
2) sprostowania danych osobowych;
3) usunięcia danych osobowych;
4) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
6) przenoszenia danych osobowych.
2. Szanujemy Pana/Pani prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się
ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.
3. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych
sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Panu/Pani ich spełnienia. Jednakże, jeżeli
odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa
uwzględnienia żądania jest konieczna.
4. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Panu/Pani
prawo

do sprzeciwienia

się przetwarzaniu

danych

osobowych

na podstawie

prawnie

uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych w związku z Pana/Pani szczególną
sytuacją. Musi Pan/Pani jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić
uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:
1) istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku
do Pana/Pani interesów, praw i wolności lub
2) istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. Swoje uprawnienia może Pan/Pani zrealizować poprzez:
1) wysłanie maila bezpośrednio do GMINY na adres ul. Plac Św. Wojciecha 5 14-400
Pasłęk lub
2) wysłanie maila do Inspektora Ochrony Danych na adres (podać adres email) lub
3) kliknięcie linku w wiadomości e-mail, dołączonego na końcu wiadomości lub
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Prawo do wniesienia skargi
Jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z
obowiązującym prawem, może Pan/Pani wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

Postanowienia końcowe
1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą informacją obowiązują przepisy z zakresu
ochrony danych osobowych.
2. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej informacji zostanie Pan/Pani
powiadomiony/powiadomiona drogą elektroniczną na stronie internetowej GMINY, na
stronie
BIP-u GMINY oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pasłęku;
3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku.
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