
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na 
podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze  

(przetwarzanie danych w związku z wnioskiem o udostępnienie akt przechowywanych w archiwum 
zakładowym) 

 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 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 
(dalej: RODO), podaje się do wiadomości następujące informacje: 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Białobrzegi reprezentowana przez Wójta 
Gminy Białobrzegi. 
Dane kontaktowe administratora: 
Urząd Gminy Białobrzegi 
37-114 Białobrzegi 4 
Tel.: 17 224 -52-27, 17 224-52-95, 17 224-52-20 
Adres e-mail: urzad@gmina-bialobrzegi.pl 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować na adres e-
mail k.kulka@gmina-bialobrzegi.pl 
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 będą przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu rozpatrzenia 
wniosku o udostępnienie akt przechowywanych w archiwum zakładowym zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r., poz. 164 z 
późn. zm.). 

4. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom lub podmiotom upoważnionym 
na podstawie odrębnych przepisów lub podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora 
danych. 
 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 
celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa. 

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

7. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 
ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie danych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych 
stanowi przepis prawa.  

9. Zebrane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą 
profilowane. 
 
 


