Administrator danych osobowych
Administratorami są:
- Minister Przedsiębiorczości i Technologii, mający siedzibę przy Pl. Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa – w zakresie
utrzymywana i finansowana informatycznej Bazy Azbestowej. Można się z nim skontaktować pisemnie na adres siedziby
administratora lub za pomocą ePUAP: /MPIT/SkrytkaESP
- Wójt Gminy Brody mający siedzibę w Brodach 68-343, ul. Rynek 2 - w zakresie danych przetwarzanych
w
dokumentacji papierowej. Można się z nim skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora, telefonicznie: 68 371
21 55
Inspektor ochrony danych
Administrator - Minister Przedsiębiorczości i Technologii wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się
Państwo skontaktować pod adresem e-mail: iod@mpit.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
Administrator – Wójt Gminy Brody wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować
pod adresem e-mail:

rodo@brody.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.
Cele i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo
ochrony środowiska na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. wykonania zadań realizowanych
w interesie publicznym
lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, związanych
z demontażem wyrobów
zawierających azbest, ich transportem i unieszkodliwieniem oraz dofinansowaniem kosztów usuwania wyrobów
zawierających azbest;
Państwa dane osobowe będą przetwarzane również na postawie wyrażonej zgody ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która
dotyczy danych kontaktowych tj. nr telefonu, co usprawnieni komunikację między nami.
Odbiorcy danych osobowych
Państwa dane osobowe możemy przekazać innym organom i podmiotom, przy czym dokonamy tego wyłącznie w
sytuacji, gdy istnieje podstawa prawna do tego typu działań. Ponadto odbiorcą Państwa danych osobowych będzie firma
wykonująca prace obejmujące demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych.
Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z
dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w
sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Obowiązek podania danych
Podanie danych wynika z przepisów prawa, są Państwo zobowiązani do ich podania. Konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
Podanie danych na podstawie zgody jest dobrowolne i nie warunkuje realizacji wniosku, usługi.
Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych
Osoba, której dane dotyczą ma prawo:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania oraz otrzymania ich kopii
- ograniczenia przetwarzania - przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa.
- w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, mają Państwo także prawo do usunięcia danych;
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; cofnięcia wyrażonej zgody, w dowolnym momencie, w formie w jakiej została
ona wyrażona, co w konsekwencji skutkuje usunięciem Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów
powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informujemy, iż dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
RODO - 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 (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz.Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str.
2)

