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Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO, przekazujemy kluczowe informacje dotyczące przetwarzania danych 
osobowych.  

Administrator danych 
osobowych  

Administratorem danych osobowych jest: 
1) Minister Cyfryzacji z siedzibą w Warszawie, adres: ul. przy ul. Królewskiej 27, 00-060 Warszawa  - w zakresie 

prowadzenia i utrzymania Rejestru Danych Kontaktowych; 
2) Gmina Lubicz oraz Wójt Gminy Lubicz, adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz – w zakresie wprowadzania, 

aktualizowania oraz usuwania danych z Rejestru Danych Kontaktowych (RDK) na wniosek złożony osobiście  
w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz oraz realizacji kontaktów z osobą, której dane dotyczą.   

 

Dane kontaktowe 
administratora 

Z administratorami możesz się skontaktować: 
1) Administrator – Wójt oraz Gmina Lubicz: 

✓ tradycyjną pocztą pod adresem: Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz;  

✓ przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej dostępną na stronie:  

https://epuap.gov.pl; 

✓ poprzez e-mail: info@lubicz.pl; 

✓ telefonicznie: 56 621 21 00; 
2) Administrator - Minister Cyfryzacji: 

✓ tradycyjną pocztą na adres siedziby administratora; 

✓ poprzez e-mail: mc@mc.gov.pl; 

✓ za pośrednictwem formularza kontaktowego pod adresem:  https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt. 

Współadministrator 
danych osobowych  

Współadministratorem danych osobowych jest: 

1) Urząd Gminy Lubicz, adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz.  

Współadministrator stanowi aparat pomocniczy do wykonywania zadań własnych Gminy oraz Wójta Gminy 
Lubicz oraz zadań zleconych, wynikających z przepisów prawa lub na podstawie zawartych umów i porozumień. 
Celem współadministrowania jest uczestniczenie współadministratora w podejmowaniu decyzji o celach  
i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz zastosowanie wspólnych rozwiązań technicznych  
i organizacyjnych zabezpieczenia danych osobowych. Z treścią uzgodnień dotyczących zasad 
współadministrowania możesz zapoznać się w Sekretariacie Urzędu Gminy. 

Inspektor Ochrony 
Danych (IOD) 

Administratorzy Wójt Gminy oraz Gmina Lubicz wyznaczyli Inspektora Ochrony Danych,  
z którym możesz się skontaktować tradycyjną pocztą pod adresem: Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 
Lubicz lub poprzez e-mail: iod@lubicz.pl. 
Administrator Minister Cyfryzacji wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować 
poprzez e-mail: iod@mc.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

Z każdym z wymienionych Inspektorów Ochrony Danych możesz się kontaktować we wszystkich sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem, które 
pozostają w jego zakresie działania. 

Cele przetwarzania 
danych osobowych  

Dane osobowe administratorzy będą przetwarzali w celu ułatwienia niżej wymienionym podmiotom kontaktu  
w związku z usługami i zadaniami publicznymi realizowanymi na rzecz osoby, której dane dotyczą. Do podmiotów 
uprawnionych do przetwarzania danych zawartych w Rejestrze Danych Kontaktowych należą: 

✓ organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy, jednostki organizacyjne 

prokuratury, jednostki samorządu terytorialnego; 

✓ jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe; 

✓ samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz spółki wykonujące działalność leczniczą w rozumieniu 

przepisów o działalności leczniczej; 

✓ Zakłady Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; 

✓ Narodowy Fundusz Zdrowia; 

✓ państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu realizacji zadań 

publicznych; 

✓ uczelnie; 

✓ podmioty, o których mowa w art. 19c ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne, jeżeli zawarły porozumienie z ministrem właściwym ds. informatyzacji; 

✓ organy wyborcze; 

✓ Polski Czerwony Krzyż – w zakresie danych osób poszukiwanych lub poszukujących kontaktu z osobami 

fizycznymi w związku z usługami realizowanymi na rzecz tych osób.  

Administratorzy Wójt oraz Gmina Lubicz będą przetwarzali dane osobowe również w celu wprowadzania, 

aktualizacji oraz usuwania danych z RDK na wniosek złożony osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz. 

Podstawa prawna 
przetwarzania danych 
osobowych  

Podstawą prawną przewarzania danych osobowych jest dobrowolnie wyrażona zgoda osoby, której dane dotyczą 

(art. 6 ust. 1 lit. a RODO).  
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Czy podanie danych 
jest obowiązkowe? 

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wprowadzenia danych do Rejestru Danych Kontaktowych. 
Podanie danych może umożliwić uprawnionym podmiotom kontakt z Tobą w celu szybszego załatwienia spraw, 
które Ciebie dotyczą. 

Okres przechowywania 
danych osobowych  

Dane zgromadzone w Rejestrze Danych Kontaktowych są przechowywane do momentu:  
✓ wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w RDK; 
✓ złożenia wniosku o usuniecie danych z RDK za pośrednictwem uprawnionego organu lub podmiotu; 
✓ samodzielnego ich usunięcia przez osobę, której dane dotyczą, przy użyciu usługi online udostępnionej przez 

ministra właściwego ds. informatyzacji; 
✓ przekazania przez rejestr PESEL informacji o zgodnie osoby fizycznej, której dane dotyczą.  
W przypadku zmiany nr PESEL, imienia, nazwiska dotychczasowe dane zostaną automatycznie usunięte z RDK po 
upływie 4 miesięcy od daty ich zmiany w rejestrze PESEL. 
Dane zgromadzone w dziennikach systemu (logach) będą przechowywane są przez okres 5 lat od dnia ich 
utworzenia. 
Dane zgromadzone we wnioskach o przekazanie danych do RDK, o aktualizację lub usuniecie danych z RDK będą 
przechowywane przez okres wynikających z przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

Odbiorcy danych 
osobowych  

Odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne wymienione powyżej w niniejszej klauzuli. 
Udostępnienie danych osobowych ww. podmiotom należy do kompetencji Ministra Cyfryzacji. 

Odbiorcą danych osobowych przetwarzanych w RDK jest Centralny Ośrodek Informatyki z siedzibą w Warszawie, 
świadczący usługi technicznego utrzymania RDK i jego rozwoju w imieniu Ministra Cyfryzacji oraz udzielający 
pomocy użytkownikom w zakresie niezbędnym do realizacji tych zadań.  

W razie takiej konieczności, dane osobowe mogą być udostępniane także innym podmiotom upoważnionym na 

podstawie przepisów prawa. 

Odbiorcami danych mogą być również podmioty świadczące na rzecz administratora Wójta oraz Gminy Lubicz 

usługi serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych. 

Prawa związane z 
przetwarzaniem 
danych osobowych  

Każdej osobie, której dane przetwarzamy przysługują następujące prawa:  

✓ prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo wglądu do danych osobowych zgromadzonych w RDK, po 

uprzednim uwierzytelnieniu, w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne; 

✓ prawo sprostowania danych osobowych, w tym aktualizowania danych w zakresie adresu poczty elektronicznej 

lub nr telefonu komórkowego samodzielnie przy użyciu usługi online udostępnionej przez ministra właściwego 

ds. informatyzacji lub za pośrednictwem uprawnionego organu lub podmiotu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 

pkt. 1, 2 i 4-8 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, na wniosek 

złożony osobiście w siedzibie tego organu lub podmiotu; 

✓ prawo usuwania danych samodzielnie przy użyciu usługi online udostępnionej przez ministra właściwego ds. 

informatyzacji lub za pośrednictwem uprawnionego organu lub podmiotu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 

1, 2 i 4-8 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, na wniosek złożony 

osobiście w siedzibie tego organu lub podmiotu; 

✓ prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano 

przed jej wycofaniem; 

✓ prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych  

w RODO. 

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się bezpośrednio z nami lub naszym  Inspektorem Ochrony Danych 

(dane kontaktowe powyżej). 

Skąd pozyskaliśmy 
dane osobowe? 

W przypadku zmiany nr PESEL, imienia, nazwiska w rejestrze PESEL, dane te zostaną automatycznie 
zaktualizowane w Rejestrze Danych Kontaktowych. 

Prawo wniesienia 
skargi  

Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli 
uznasz, że przetwarzając Twoje dane osobowe naruszamy przepisy RODO. 

Przekazywanie danych 
do państwa trzeciego  

Dane osobowe nie będą przekazane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

Zautomatyzowane 
podejmowanie decyzji  

Decyzje dotyczące Twojej osoby nie będą podejmowane w sposób wyłącznie zautomatyzowany, w tym Twoje 
dane nie będą poddawane profilowaniu. 

 


