
- Gospodarka odpadami komunalnymi ............................................................................................................................. 2 

- System finansowo-księgowy .......................................................................................................................................... 3 

- Kadry i Płace .................................................................................................................................................................. 4 

- Ulgi, umorzenia należno ci ............................................................................................................................................ 5 

- Podatek od nieruchomo ci, Podatek rolny i le ny, Podatek od rodków transportowych, Zwrot podatku akcyzowego 6 

- Wnioski do CEIDG ........................................................................................................................................................ 7 

- Zezwolenie na sprzedaż alkoholu ................................................................................................................................... 8 

- Sport - dotacje dla klubów .............................................................................................................................................. 9 

- Sport - stypendia ........................................................................................................................................................... 10 

- Fundusze zewnętrzne .................................................................................................................................................... 11 

- Zakładowy Fundusz wiadczeń Socjalnych ................................................................................................................. 12 

 
  



 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

- Gospodarka odpadami komunalnymi 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 
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)  

– zwane dalej Rozporządzenie, informuję, że: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Ciechocin, adres kontaktowy: Urząd Gminy 
Ciechocin, Ciechocin 172, 87-408 Ciechocin. 

 

2. Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez 
email: iod@ciechocin.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się 
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 
związanych z przetwarzaniem danych. 

 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, wynikającego z aktów prawnych związanych z 
realizacją zadań administratora, stosownie do ustawy z dnia 13 wrze nia 1996 roku o utrzymaniu czysto ci i porządku w 
gminach; ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks 

postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 
oraz innych obowiązujących przepisów prawa. W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są 
wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu okre lonym w tre ci zgody. 

 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, wskazanych powyżej, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych 

mogą być:  
 podmioty upoważnione, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na 

zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego 
prawa; 

 inne podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych. 
 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane 
a następnie, je li chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku 

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 
 

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami, przysługują 
Pani/Panu następujące prawa:  
 dostępu do tre ci danych osobowych jej dotyczących, na podstawie art. 15 Rozporządzenia; 

 sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia; 

 usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w 

pozostałych przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane 
mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji; 

 ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia; 

 prawo do przenoszenia danych – na podstawie art. 20 Rozporządzenia; 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia, z zastrzeżeniem, że nie 
dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie 

przepisów prawa. 
 

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej 
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodno ć z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.  Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. 

 

8. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa lub jest warunkiem 
zawarcia umowy. W takich przypadkach konsekwencją ich niepodania jest brak możliwo ci realizacji zadań przez 
Administratora. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne. 
 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 
profilowania. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. 

  



 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

- System finansowo-księgowy 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 
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)  

– zwane dalej Rozporządzenie, informuję, że: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Ciechocin, adres kontaktowy: Urząd Gminy 
Ciechocin, Ciechocin 172, 87-408 Ciechocin. 

 

2. Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez 
email: iod@ciechocin.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się 
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 
związanych z przetwarzaniem danych. 

 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, wynikającego z aktów prawnych związanych z 
realizacją zadań administratora, stosownie do ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania 
administracyjnego, ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego; ustawy z dnia 

29 wrze nia 1994 roku o rachunkowo ci oraz innych obowiązujących przepisów prawa. W pozostałych przypadkach 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu okre lonym w 
tre ci zgody. 

 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, wskazanych powyżej, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych 

mogą być:  
 podmioty upoważnione, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na 

zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego 
prawa; 

 inne podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych. 
 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane 
a następnie, je li chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku 

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 
 

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami, przysługują 
Pani/Panu następujące prawa:  
 dostępu do tre ci danych osobowych jej dotyczących, na podstawie art. 15 Rozporządzenia; 

 sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia; 

 usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w 

pozostałych przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane 

mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji; 
 ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia; 

 prawo do przenoszenia danych – na podstawie art. 20 Rozporządzenia; 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia, z zastrzeżeniem, że nie 
dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie 

przepisów prawa. 
 

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej 
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodno ć z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.  Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. 

 

8. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa lub jest warunkiem 
zawarcia umowy. W takich przypadkach konsekwencją ich niepodania jest brak możliwo ci realizacji zadań przez 
Administratora. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 
profilowania. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. 

  



 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

- Kadry i Płace 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 
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)  

– zwane dalej Rozporządzenie, informuję, że: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Ciechocin, adres kontaktowy: Urząd Gminy 
Ciechocin, Ciechocin 172, 87-408 Ciechocin. 

 

2. Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez 
email: iod@ciechocin.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się 
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 
związanych z przetwarzaniem danych. 

 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c Rozporządzenia, wynikającego z aktów prawnych związanych 
z realizacją zadań administratora, stosownie do Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy, ustawy z dnia 13 

października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych oraz Rozporządzenia 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 pracowników oraz innych obowiązujących przepisów 

prawa. W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody 
w zakresie i celu okre lonym w tre ci zgody. 

 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, wskazanych powyżej, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych 

mogą być:  
 podmioty upoważnione, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na 

zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego 
prawa; 

 inne podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych. 
 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane 
a następnie, je li chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku 

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 
 

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami, przysługują 
Pani/Panu następujące prawa:  
 dostępu do tre ci danych osobowych jej dotyczących, na podstawie art. 15 Rozporządzenia; 

 sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia; 

 usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w 

pozostałych przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane 
mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji; 

 ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia; 

 prawo do przenoszenia danych – na podstawie art. 20 Rozporządzenia; 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia, z zastrzeżeniem, że nie 
dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie 

przepisów prawa. 
 

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej 
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodno ć z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa. 

 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.  Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. 

 

8. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa lub jest warunkiem 
zawarcia umowy. W takich przypadkach konsekwencją ich niepodania jest brak możliwo ci realizacji zadań przez 
Administratora. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 
profilowania. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. 

  



 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

- Ulgi, umorzenia należno ci 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 
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)  
– zwane dalej Rozporządzenie, informuję, że: 

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Ciechocin, adres kontaktowy: Urząd Gminy 

Ciechocin, Ciechocin 172, 87-408 Ciechocin. 
 

2. Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez 
email: iod@ciechocin.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się 
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 
związanych z przetwarzaniem danych. 

 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, wynikającego z aktów prawnych związanych z 
realizacją zadań administratora, stosownie do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i 

opłatach lokalnych, ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy z dnia 

29 wrze nia 1994 roku o rachunkowo ci oraz innych obowiązujących przepisów prawa. W pozostałych przypadkach 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu okre lonym w 
tre ci zgody. 

 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, wskazanych powyżej, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych 

mogą być:  
 podmioty upoważnione, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na 

zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego 
prawa; 

 inne podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych. 
 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane 
a następnie, je li chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku 

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 
 

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami, przysługują 
Pani/Panu następujące prawa:  
 dostępu do tre ci danych osobowych jej dotyczących, na podstawie art. 15 Rozporządzenia; 

 sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia; 

 usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w 

pozostałych przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane 

mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji; 
 ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia; 

 prawo do przenoszenia danych – na podstawie art. 20 Rozporządzenia; 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia, z zastrzeżeniem, że nie 
dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie 

przepisów prawa. 
 

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej 
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodno ć z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.  Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. 

 

8. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa lub jest warunkiem 
zawarcia umowy. W takich przypadkach konsekwencją ich niepodania jest brak możliwo ci realizacji zadań przez 
Administratora. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 
profilowania. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. 

 

  



 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

- Podatek od nieruchomo ci, Podatek rolny i le ny, Podatek od rodków transportowych, Zwrot podatku akcyzowego 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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) – zwane dalej Rozporządzenie, informuję, że: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Ciechocin, adres kontaktowy: Urząd Gminy 
Ciechocin, Ciechocin 172, 87-408 Ciechocin. 

 

2. Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez 
email: iod@ciechocin.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się 
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 
związanych z przetwarzaniem danych. 

 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, wynikającego z aktów prawnych związanych z 
realizacją zadań administratora, stosownie do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku 

rolnym, ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku le nym, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i 

opłatach lokalnych, ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym 

w administracji, ustawy z dnia 29 wrze nia 1994 roku o rachunkowo ci oraz innych obowiązujących przepisów prawa. 
W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w 
zakresie i celu okre lonym w tre ci zgody. 

 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, wskazanych powyżej, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych 

mogą być:  
 podmioty upoważnione, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na 

zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego 
prawa; 

 inne podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych. 
 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane 
a następnie, je li chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku 

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 
 

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami, przysługują 
Pani/Panu następujące prawa:  
 dostępu do tre ci danych osobowych jej dotyczących, na podstawie art. 15 Rozporządzenia; 

 sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia; 

 usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w 

pozostałych przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane 
mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji; 

 ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia; 

 prawo do przenoszenia danych – na podstawie art. 20 Rozporządzenia; 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia, z zastrzeżeniem, że nie 

dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie 

przepisów prawa. 
 

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej 
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodno ć z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.  Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. 

 

8. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa lub jest warunkiem 
zawarcia umowy. W takich przypadkach konsekwencją ich niepodania jest brak możliwo ci realizacji zadań przez 
Administratora. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 
profilowania. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. 

  



 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

- Wnioski do CEIDG 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 
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)  

– zwane dalej Rozporządzenie, informuję, że: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Ciechocin, adres kontaktowy: Urząd Gminy 
Ciechocin, Ciechocin 172, 87-408 Ciechocin. 

 

2. Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez 
email: iod@ciechocin.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się 
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 
związanych z przetwarzaniem danych. 

 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, wynikającego z aktów prawnych związanych z 
realizacją zadań administratora, stosownie do ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalno ci gospodarczej 
związanych z prowadzeniem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalno ci Gospodarczej oraz innych obowiązujących 
przepisów prawa. W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie 
udzielonej zgody w zakresie i celu okre lonym w tre ci zgody. 

 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, wskazanych powyżej, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych 

mogą być:  
 podmioty upoważnione, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na 

zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego 
prawa; 

 inne podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych. 
 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane 
a następnie, je li chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku 

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 
 

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami, przysługują 
Pani/Panu następujące prawa:  
 dostępu do tre ci danych osobowych jej dotyczących, na podstawie art. 15 Rozporządzenia; 

 sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia; 

 usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w 

pozostałych przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane 

mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji; 
 ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia; 

 prawo do przenoszenia danych – na podstawie art. 20 Rozporządzenia; 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia, z zastrzeżeniem, że nie 
dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie 

przepisów prawa. 
 

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej 
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodno ć z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.  Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. 

 

8. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa lub jest warunkiem 
zawarcia umowy. W takich przypadkach konsekwencją ich niepodania jest brak możliwo ci realizacji zadań przez 
Administratora. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 
profilowania. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. 

  



 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
- Zezwolenie na sprzedaż alkoholu 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 
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)  

– zwane dalej Rozporządzenie, informuję, że: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Ciechocin, adres kontaktowy: Urząd Gminy 
Ciechocin, Ciechocin 172, 87-408 Ciechocin. 

 

2. Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez 
email: iod@ciechocin.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się 
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 
związanych z przetwarzaniem danych. 

 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, wynikającego z aktów prawnych związanych z 
realizacją zadań administratora, stosownie do ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwo ci i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz innych obowiązujących przepisów prawa. W pozostałych przypadkach Pani/Pana 
dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu okre lonym w tre ci zgody. 

 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, wskazanych powyżej, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych 
mogą być:  
 podmioty upoważnione, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na 

zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego 
prawa; 

 inne podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych. 
 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane 
a następnie, je li chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku 

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 
 

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami, przysługują 
Pani/Panu następujące prawa:  
 dostępu do tre ci danych osobowych jej dotyczących, na podstawie art. 15 Rozporządzenia; 

 sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia; 

 usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w 

pozostałych przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane 

mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji; 
 ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia; 

 prawo do przenoszenia danych – na podstawie art. 20 Rozporządzenia; 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia, z zastrzeżeniem, że nie 
dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie 

przepisów prawa. 
 

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej 
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodno ć z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.  Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. 

 

8. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa lub jest warunkiem 
zawarcia umowy. W takich przypadkach konsekwencją ich niepodania jest brak możliwo ci realizacji zadań przez 
Administratora. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 
profilowania. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. 

  



 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

- Sport - dotacje dla klubów 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 
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)  

– zwane dalej Rozporządzenie, informuję, że: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Ciechocin, adres kontaktowy: Urząd Gminy 
Ciechocin, Ciechocin 172, 87-408 Ciechocin. 

 

2. Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez 
email: iod@ciechocin.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się 
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 
związanych z przetwarzaniem danych. 

 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, wynikającego z aktów prawnych związanych z 
realizacją zadań administratora, stosownie do ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalno ci pożytku publicznego i 

o wolontariacie oraz innych obowiązujących przepisów prawa. W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe 

przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu okre lonym w tre ci zgody. 
 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, wskazanych powyżej, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych 

mogą być:  
 podmioty upoważnione, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na 

zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego 
prawa; 

 inne podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych. 
 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane 
a następnie, je li chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku 

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 
 

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami, przysługują 
Pani/Panu następujące prawa:  
 dostępu do tre ci danych osobowych jej dotyczących, na podstawie art. 15 Rozporządzenia; 

 sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia; 

 usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w 

pozostałych przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane 

mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji; 
 ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia; 

 prawo do przenoszenia danych – na podstawie art. 20 Rozporządzenia; 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia, z zastrzeżeniem, że nie 
dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie 

przepisów prawa. 
 

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej 
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodno ć z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.  Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. 

 

8. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa lub jest warunkiem 
zawarcia umowy. W takich przypadkach konsekwencją ich niepodania jest brak możliwo ci realizacji zadań przez 
Administratora. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 
profilowania. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. 

  



 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

- Sport - stypendia 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 
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)  

– zwane dalej Rozporządzenie, informuję, że: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Ciechocin, adres kontaktowy: Urząd Gminy 
Ciechocin, Ciechocin 172, 87-408 Ciechocin. 

 

2. Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez 
email: iod@ciechocin.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się 
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 
związanych z przetwarzaniem danych. 

 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, wynikającego z aktów prawnych związanych z 
realizacją zadań administratora, stosownie do ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym; Ustawy z dnia 

25 czerwca 2010 roku o sporcie; Uchwały nr ……… Rady Gminy Ciechocin z dnia ………… roku w sprawie okre lenia 
zasad i trybu przyznawania pozbawiania oraz rodzajów i wysoko ci stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki 
sportowe. W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej 
zgody w zakresie i celu okre lonym w tre ci zgody. 

 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, wskazanych powyżej, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych 

mogą być:  
 podmioty upoważnione, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na 

zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego 
prawa; 

 inne podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych. 
 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane 
a następnie, je li chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku 

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 
 

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami, przysługują 
Pani/Panu następujące prawa:  
 dostępu do tre ci danych osobowych jej dotyczących, na podstawie art. 15 Rozporządzenia; 

 sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia; 

 usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w 

pozostałych przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane 
mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji; 

 ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia; 

 prawo do przenoszenia danych – na podstawie art. 20 Rozporządzenia; 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia, z zastrzeżeniem, że nie 

dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie 

przepisów prawa. 
 

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej 
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodno ć z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.  Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. 

 

8. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa lub jest warunkiem 
zawarcia umowy. W takich przypadkach konsekwencją ich niepodania jest brak możliwo ci realizacji zadań przez 
Administratora. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 
profilowania. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. 

  



 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

- Fundusze zewnętrzne 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 
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)  

– zwane dalej Rozporządzenie, informuję, że: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Ciechocin, adres kontaktowy: Urząd Gminy 
Ciechocin, Ciechocin 172, 87-408 Ciechocin. 

 

2. Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez 
email: iod@ciechocin.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się 
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 
związanych z przetwarzaniem danych. 

 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, wynikającego z aktów prawnych związanych z 
realizacją zadań administratora, w szczególno ci związanym z realizacją projektów współfinansowanych ze rodków 
zewnętrznych, których beneficjentem jest Gmina Ciechocin, skutecznej realizacji przedsięwzięć na rzecz rozwoju miasta 
dofinansowanych ze rodków zewnętrznych oraz wieloaspektowej realizacji strategii rozwoju oraz innych programów 

i dokumentów opisujących kierunki rozwijania się miasta na podstawie wła ciwych przepisów. W pozostałych 
przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu 
okre lonym w tre ci zgody. 

 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, wskazanych powyżej, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych 

mogą być:  
 podmioty upoważnione, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na 

zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego 
prawa; 

 inne podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych. 
 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane 
a następnie, je li chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku 

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 
 

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami, przysługują 
Pani/Panu następujące prawa:  
 dostępu do tre ci danych osobowych jej dotyczących, na podstawie art. 15 Rozporządzenia; 

 sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia; 

 usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w 

pozostałych przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane 
mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji; 

 ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia; 

 prawo do przenoszenia danych – na podstawie art. 20 Rozporządzenia; 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia, z zastrzeżeniem, że nie 

dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie 

przepisów prawa. 
 

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej 
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodno ć z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.  Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. 

 

8. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa lub jest warunkiem 
zawarcia umowy. W takich przypadkach konsekwencją ich niepodania jest brak możliwo ci realizacji zadań przez 
Administratora. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 
profilowania. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. 

  



 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

- Zakładowy Fundusz wiadczeń Socjalnych 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 
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)  

– zwane dalej Rozporządzenie, informuję, że: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Ciechocin, adres kontaktowy: Urząd Gminy 
Ciechocin, Ciechocin 172, 87-408 Ciechocin. 

 

2. Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez 
email: iod@ciechocin.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się 
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 
związanych z przetwarzaniem danych. 

 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, wynikającego z aktów prawnych związanych z 
realizacją zadań administratora, stosownie do ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu wiadczeń 
socjalnych; Zarządzenia Nr …………….. Wójta Gminy Ciechocin z dnia ………….. roku ws. Regulaminu Zakładowego 
Fundusz wiadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Ciechocin oraz innych obowiązujących przepisów prawa. W pozostałych 
przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu 
okre lonym w tre ci zgody. 

 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, wskazanych powyżej, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych 

mogą być:  
 podmioty upoważnione, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na 

zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego 
prawa; 

 inne podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych. 
 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane 
a następnie, je li chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku 

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 
 

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami, przysługują 
Pani/Panu następujące prawa:  
 dostępu do tre ci danych osobowych jej dotyczących, na podstawie art. 15 Rozporządzenia; 

 sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia; 

 usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w 

pozostałych przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane 
mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji; 

 ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia; 

 prawo do przenoszenia danych – na podstawie art. 20 Rozporządzenia; 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia, z zastrzeżeniem, że nie 
dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie 

przepisów prawa. 
 

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej 
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodno ć z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.  Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. 

 

8. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa lub jest warunkiem 
zawarcia umowy. W takich przypadkach konsekwencją ich niepodania jest brak możliwo ci realizacji zadań przez 
Administratora. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 
profilowania. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. 
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