
 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH 
Zgodnie z art. 13 i 14 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
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KORESPONDENCJA 

 
Administrator Pani/Pana 

danych 
 

 

Wójt Gminy Dębowiec, z siedzibą 43-426 Dębowiec, ul. 
Katowicka 6. 

 
 

 
Inspektor Ochrony Danych 

 
We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz 
kontaktować się pod adresem:  

 
iod.ug@debowiec.cieszyn.pl 

 
Cele przetwarzania 

 
Podstawa prawna 

 
Retencja 

 
Rejestracja korespondencji oraz 

udzielanie odpowiedzi 

Art. 6 ust. 1 lit. e) RODO - polega na 
wywiązywaniu się na odpowiadania na 
pisma, dbanie o jakość współpracy z 
kontrahentami i innymi stronami 
zainteresowanymi, realizowanie 
płatności dla dostawców 

 
 

6 lat 

 
 

Dochodzenie roszczeń i obrony 
przed roszczeniami 

 
 

 
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie 
obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze w zw. z ustawą z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

 
6 lat od zakończenia 

współpracy, której dot. 
korespondencja 

 
 

Odbiorcy danych • Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia 
• Dostawca usług pocztowych 

 
 

Przysługujące Pani/Pana prawa 

• Prawo żądania dostępu do danych 
• Prawo żądania sprostowania danych 
• Prawo żądania usunięcia danych 
• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania 
• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony 
Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa 

 
 

Obowiązek podania danych 

 
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu rejestracji 
korespondencji. W przypadku nie podania danych, nie będzie możliwe 
załatwienie sprawy, której dotyczy korespondencja. 

Informacja o przetwarzaniu danych 
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AKTA STANU CYWILNEGO 

 
 
 
 

Administrator Pani/Pana danych 
 

Administratorami są:  
• Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) 
przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój 
rejestru,  
• Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający 
siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – 
odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie 
rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska  
  
W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i 
innych zbiorach danych prowadzonych w urzędzie stanu 
cywilnego administratorem jest: 
 
Wójt Gminy w Dębowcu, z siedzibą przy ul. Katowickiej 6,  
43-426 Dębowiec 

 
 

 
 

Inspektor Ochrony Danych 

We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz 
kontaktować się pod adresem:  
 

Minister Cyfryzacji: iod@mc.gov.pl 
 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji:  
iod@mswia.gov.pl 

 
iod.ug@debowiec.cieszyn.pl 

 
Cele przetwarzania 

 
Podstawa prawna 

 
Retencja 

• Sporządzenie aktu urodzenia dziecka, 
małżeństwa, zgonu 
• Przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa i 
realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia 
potwierdzającego uznanie ojcostwa  
• Przyjęcia oświadczenia rozwiedzionego 
małżonka o powrocie do nazwiska 
noszonego przed zawarciem małżeństwa 
• Przyjęcie oświadczeń o nazwisku 
pierwszego dziecka małżonków przy 
sporządzaniu aktu urodzenia  
• Przyjęcia oświadczeń o zmianie imienia lub 
imion 
• Wydania zaświadczenia o stanie cywilnym 
• Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego 
• Wydanie zaświadczenia do zawarcia 
małżeństwa za granicą 

art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO tj. 
przetwarzanie jest niezbędne 
do wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na 
administratorze w zw. z 
Ustawą Prawo o aktach stanu 
cywilnego oraz Ustawy o 
zmianie imienia i nazwiska 

Akty stanu cywilnego oraz akta 
zbiorowe rejestracji stanu 
cywilnego kierownik urzędu 
stanu cywilnego przechowuje 
przez okres: 1) 100 lat – akty 
urodzenia oraz akta zbiorowe 
rejestracji stanu cywilnego 
dotyczące aktu urodzenia; 2) 
80 lat – akty małżeństwa, akty 
zgonu oraz akta zbiorowe 
rejestracji stanu cywilnego 
dotyczące aktu małżeństwa i 
aktu zgonu. 

Informacja o przetwarzaniu danych 



 

St
ro

n
a4

 

• Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub 
zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego/wydania 
zaświadczenia o nieposiadaniu księgi stanu 
cywilnego 
• Sprostowania, uzupełnienia, unieważnienia 
aktu stanu cywilnego 
• Realizacja wniosku o sporządzenie 
polskiego aktu stanu cywilnego na 
podstawie zagranicznego dokumentu stanu 
cywilnego lub innych dokumentów 
potwierdzających 
urodzenie/małżeństwo/zgon za granicą 
• Realizacja wniosku o wydanie 
zaświadczenia o przyjętych sakramentach   • 
Realizacja wniosku o zmianę imienia lub 
nazwiska 
• Dołączenie do aktu stanu cywilnego 
wzmianki dodatkowej lub zamieszczenia 
przypisku przy akcie  
• Wydanie dokumentów z akt zbiorowych • 
Zameldowanie 
• Nadanie nr PESEL 

 
 

Archiwizacja danych 
 

art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do 
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 
w zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach 

 
Odbiorcy danych 

• Kierownik urzędu stanu cywilnego udostępnia dane z rejestru 
stanu cywilnego wydając uprawnionym podmiotom dokumenty 
określone w ustawie – Prawo o aktach stanu cywilnego 
• Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia 

Przekazanie danych osobowych do 
państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej 

Dane dotyczące urodzeń, małżeństw i zgonów mogą być 
przekazywane do państw trzecich na podstawie umów 
międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. 

 
 
 

Przysługujące Pani/Pana prawa 

• Prawo żądania dostępu do danych (zgodnie z art. 5 Ustawy o 
aktach stanu cywilnego z dnia 28 listopada 2014r.) obowiązki 
wynikające z art. 15 RODO - dostęp do danych - wykonuje 
Minister właściwy do spraw informatyzacji  
• Prawo żądania sprostowania danych  
• Prawo żądania usunięcia danych  
• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania  
• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd 
Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa 

 
Źródło pochodzenia danych 

Twoje dane do rejestru stanu cywilnego wprowadzane są przez 
następujące organy: - kierownik urzędu stanu cywilnego 
sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz 
wprowadzający do nich zmiany; -  kierownik urzędu stanu 
cywilnego wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska. 

 
Obowiązek podania danych 

Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy Prawo 
o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imienia i 
nazwiska. 
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DEKLARACJE O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA 
GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

 
Administrator Pani/Pana 

danych 
 

 

Wójt Gminy Dębowiec, z siedzibą 43-426 Dębowiec, ul. 
Katowicka 6. 

 
 

 
Inspektor Ochrony Danych 

 
We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz 
kontaktować się pod adresem:  

 
iod.ug@debowiec.cieszyn.pl 

 
Cele przetwarzania 

 
Podstawa prawna 

 
Retencja 

 
Naliczanie opłat za 

gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie 
obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze w zw. z ustawą z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach 

 
 

Do czasu obowiązywania 
deklaracji o wysokości 

opłaty 

 
 

Archiwizacja danych 
 

art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO tj. przetwarzanie 
jest niezbędne do wypełnienia 
obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze w zw. z ustawą z dnia 14 
lipca 1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach 

 
 

5 LAT 

Odbiorcy danych • Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia 

 
 

Przysługujące Pani/Pana prawa 

• Prawo żądania dostępu do danych 
• Prawo żądania sprostowania danych 
• Prawo żądania usunięcia danych 
• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania 
• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony 
Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa 

 
 

Obowiązek podania danych 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem 
ustawowym. W przypadku nie podania danych osobowych nie będą 
mogły zostać zrealizowane obowiązki wynikające z podpisania 
Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. Niepodanie danych może skutkować wydaniem decyzji 
administracyjnej określającej wysokość opłaty. 

Informacja o przetwarzaniu danych 
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DOWODY OSOBISTE 

 
Administrator Pani/Pana 

danych 
 

Administratorami są:  
• Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. 
Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,  
• Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w 
Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za 
kształtowanie jednolitej polityki w zakresie rejestracji stanu cywilnego 
oraz zmiany imienia i nazwiska  
  
W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych 
zbiorach danych prowadzonych w urzędzie stanu cywilnego 
administratorem jest: 
 
Wójt Gminy w Dębowcu, z siedzibą przy ul. Katowickiej 6,  
43-426 Dębowiec 

 
 

 
Inspektor Ochrony Danych 

We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz 
kontaktować się pod adresem:  
 

Minister Cyfryzacji: iod@mc.gov.pl 
 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji:  
iod@mswia.gov.pl 

 
iod.ug@debowiec.cieszyn.pl 

 
Cele przetwarzania 

 
Podstawa prawna 

 
Retencja 

• wydanie  dowodu osobistego.  
• unieważnienie dowodu 
osobistego z powodu:   
- zgłoszenia utraty lub 
uszkodzenia dowodu,  
- zmiany danych zawartych w 
dowodzie,  
- upływu terminu ważności 
dowodu,  
- utraty obywatelstwa polskiego 
lub zgonu.  
• uzyskanie zaświadczenia o 
danych własnych 
zgromadzonych w Rejestrze 
Dowodów Osobistych. 

 
 
art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO tj. przetwarzanie 
jest niezbędne do wypełnienia 
obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze w zw. z Ustawą o 
dowodach osobistych. 

 
 
Dane w Rejestrze Dowodów 

Osobistych będą 
przetwarzane 

bezterminowo. 

Informacja o przetwarzaniu danych 
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Odbiorcy danych 

 

• W celu sporządzenia dowodu osobistego Pani/Pana dane osobowe 
będą przekazywane do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA  
• Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia 

 
Przekazanie danych osobowych 

do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej 

Pani/Pana dane dotyczące utraconego dowodu osobistego 
(skradzionego lub zagubionego) będą przekazywane do Systemu 
Informacyjnego Schengen II na podstawie ustawy o udziale 
Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz 
Wizowym Systemie Informacyjnym. Dane będą przekazywane za 
pośrednictwem Krajowego Systemu Informatycznego prowadzonego 
przez Komendanta Głównego Policji. 

 
 

Przysługujące Pani/Pana prawa 

• Prawo żądania dostępu do danych  
• Prawo żądania sprostowania danych  
• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania  
• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony 
Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa 

 
Obowiązek podania danych 

Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o dowodach 
osobistych. 
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DZIERŻAWCY 

 
Administrator Pani/Pana 

danych 
 

 

Wójt Gminy Dębowiec, z siedzibą 43-426 Dębowiec, ul. 
Katowicka 6. 

 
 

 
Inspektor Ochrony Danych 

 
We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz 
kontaktować się pod adresem:  

 
iod.ug@debowiec.cieszyn.pl 

 
Cele przetwarzania 

 
Podstawa prawna 

 
Retencja 

 
Realizacja umowy dzierżawy 

przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia 
działań przed zawarciem umowy i wykonania 
umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO 

 
Do momentu 

rozwiązania umowy 

 
Prowadzenie dokumentacji 

księgowo-podatkowe 
 

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie 
obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze w zw. z ustawą z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

 
 

6 lat 

 
 

Archiwizacja danych 

art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO tj. przetwarzanie jest 
niezbędne do wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na administratorze w 
zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o 
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 

 
 

5 lat 

 
Dochodzenie roszczeń i obrona 

przed roszczeniami 

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie 
obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze w zw. z ustawą z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

 
6 lat 

Odbiorcy danych • Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia 

 
 

Przysługujące Pani/Pana prawa 

• Prawo żądania dostępu do danych 
• Prawo żądania sprostowania danych 
• Prawo żądania usunięcia danych 
• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania 
• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony 
Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa 

 
Obowiązek podania danych 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem 
podpisania umowy dzierżawy. Konsekwencją niepodania danych 
osobowych będzie brak możliwości podpisania i realizacji umowy. 

Informacja o przetwarzaniu danych 
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EWIDENCJA LUDNOŚCI 

 
 
 
 
 

Administrator Pani/Pana danych 
 

Administratorami są:  
• Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. 
Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,  
• Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w 
Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za 
kształtowanie jednolitej polityki w zakresie rejestracji stanu 
cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska  
  
W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i 
innych zbiorach danych prowadzonych w urzędzie stanu cywilnego 
administratorem jest: 
 
Wójt Gminy w Dębowcu, z siedzibą przy ul. Katowickiej 6,  
43-426 Dębowiec 

 
 

 
Inspektor Ochrony Danych 

We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz 
kontaktować się pod adresem:  

Minister Cyfryzacji: iod@mc.gov.pl 
 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: 
iod@mswia.gov.pl 

 
iod.ug@debowiec.cieszyn.pl 

Cele przetwarzania Podstawa prawna Retencja 

• zarejestrowanie w związku z:  
- nadaniem lub zmianą numeru PESEL,  
- zmianą stanu cywilnego, imienia lub 
nazwiska, zgonem, 
- zmianą obywatelstwa, - wydaniem 
nowego dowodu osobistego lub 
paszportu,  
- zmianą dokumentu podróży 
cudzoziemca,  
• rejestracja obowiązku meldunkowego 
polegającego na:  
-zameldowaniu się w miejscu pobytu 
stałego lub czasowego,  
- wymeldowaniu się  z miejsca pobytu 
stałego lub czasowego,  
- zgłoszeniu wyjazdu i powrotu z 
wyjazdu poza granice Polski  
• uzyskanie przez Panią/Pana 
zaświadczenia o danych własnych 
zgromadzonych w rejestrze PESEL  

 
 
 
 
 
 

art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO tj. 
przetwarzanie jest niezbędne do 

wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze w zw. z 

ustawą o ewidencji ludności. 

 
 

 
 
 
 

Dane w rejestrze PESEL będą 
przetwarzane bezterminowo 
zgodnie z art. 12a ustawy o 
ewidencji ludności z dnia 24 

września 2010 r. 

Informacja o przetwarzaniu danych 
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• usunięcie niezgodności w danych 

Odbiorcy danych • Osoby i jednostki organizacyjne, jeżeli wykażą w tym interes 
prawny; jednostki organizacyjne, w celach badawczych, 
statystycznych, badanie opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu 
dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić 
tożsamości osób, których dane dotyczą; innym osobom i jednostkom 
organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny w 
otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których 
dane dotyczą określonych w odrębnych przepisach. Odbiorcą danych 
jest także Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA w zakresie 
realizacji zadania udostępnienia Pani / Pana danych. 

Przekazanie danych osobowych do 
państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej 

Dane dotyczące utraconego dowodu osobistego (skradzionego lub 
zagubionego) będą przekazywane do Systemu Informacyjnego 
Schengen II na podstawie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej 
w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie 
Informacyjnym. Dane będą przekazywane za pośrednictwem 
Krajowego Systemu Informatycznego prowadzonego przez 
Komendanta Głównego Policji. 

 
 
 

Przysługujące Pani/Pana prawa 

• Prawo żądania dostępu do danych (zgodnie z art. 6 Ustawy o 
ewidencji ludności z dnia 24 września 2010r.) obowiązki wynikające z 
art. 15 RODO - dostęp do danych - wykonuje Minister właściwy do 
spraw informatyzacji  
• Prawo żądania sprostowania danych  
• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania  
• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd 
Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa 

 
 
 

Źródło pochodzenia danych 

• kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, 
małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do tych aktów zmiany, a 
także wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska,  
• organ gminy dokonujący rejestracji obowiązku meldunkowego,  
• organ gminy wydający lub unieważniający dowód osobisty,  
• wojewoda lub konsul RP wydający lub unieważniający paszport,  
• wojewoda lub minister właściwy do spraw wewnętrznych 
dokonujący zmian w zakresie nabycia lub utraty obywatelstwa 
polskiego. 

 
Obowiązek podania danych 

 
Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o ewidencji 
ludności. 
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KONTRAHENCI 

 
Administrator Pani/Pana 

danych 
 

 

Wójt Gminy Dębowiec, z siedzibą 43-426 Dębowiec, ul. 
Katowicka 6. 

 
 

 
Inspektor Ochrony Danych 

 
We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz 
kontaktować się pod adresem:  

 
iod.ug@debowiec.cieszyn.pl 

 
Cele przetwarzania 

 
Podstawa prawna 

 
Retencja 

 
Zawarcie i wykonanie umowy 

kupna 

przetwarzanie jest niezbędne do 
podjęcia działań przed zawarciem 
umowy i wykonania umowy zgodnie z 
art. 6, ust. 1 lit. b) RODO 

 
Do momentu rozwiązania 

umowy 

 
 

Składanie skarg i wniosków 

przetwarzanie jest niezbędne do 
wykonania zadania realizowanego w 
interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e) 
RODO) – polegająca na dbaniu o jakość 
dostaw; 

 
12 miesięcy od czasu 

złożenia skargi 

Prowadzenie dokumentacji 
księgowo-podatkowej 

wypełnienie obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze – art. 6 ust. 
1 lit. c) RODO   

 
 
 

6 lat  
Dochodzenie roszczeń i obrony 

przed roszczeniami 

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie 
obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze w zw. z ustawą z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

Odbiorcy danych • Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia 

 
 

Przysługujące Pani/Pana prawa 

• Prawo żądania dostępu do danych  
• Prawo żądania sprostowania danych  
• Prawo żądania usunięcia danych  
• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania  
• Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania  
• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony 
Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa 

Obowiązek podania danych Podanie przez Panią/Pana danych jest niezbędne do zawarcia umów 
oraz ich realizacji. 

Informacja o przetwarzaniu danych 
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MONITORING WIZYJNY 

 
Administrator Pani/Pana 

danych 
 

 

Wójt Gminy Dębowiec, z siedzibą 43-426 Dębowiec, ul. 
Katowicka 6. 

 
 

 
Inspektor Ochrony Danych 

 
We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz 
kontaktować się pod adresem:  

 
iod.ug@debowiec.cieszyn.pl 

Cele przetwarzania Podstawa prawna Retencja 

 
Ochrona mienia i 

bezpieczeństwo osób 

Podstawą przetwarzania danych jest art. 
111 i art. 114 ustawy z dnia 10 maja 2018 
roku o ochronie danych osobowych oraz 
art. 6 ust. 1 lit. e) RODO -przetwarzanie 
jest niezbędne do wykonania zadania 
realizowanego w interesie publicznym 
 

 
Do 30 dni 

 
Dochodzenie roszczeń i obrona 

przed roszczeniami 

 
5 lat od zakończenia roku 

kalendarzowego w 
przypadku wystąpienia 

roszczeń 

Odbiorcy danych • Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia 

 
 

Przysługujące Pani/Pana prawa 

• Prawo żądania dostępu do danych  
• Prawo żądania sprostowania danych  
• Prawo żądania usunięcia danych  
• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania  
• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony 
Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa 

 
Obowiązek podania danych 

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do 
przebywania na terenie Urzędu Gminy Dębowiec. 

 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych 
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NAJEMCY 

 
Administrator Pani/Pana 

danych 
 

 

Wójt Gminy Dębowiec, z siedzibą 43-426 Dębowiec, ul. 
Katowicka 6. 

 
 

 
Inspektor Ochrony Danych 

 
We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz 
kontaktować się pod adresem:  

 
iod.ug@debowiec.cieszyn.pl 

Cele przetwarzania Podstawa prawna Retencja 

 
Realizacja umowy najmu 

przetwarzanie jest niezbędne do 
podjęcia działań przed zawarciem 
umowy i wykonania umowy zgodnie z 
art. 6, ust. 1 lit. b) RODO 

 
Do momentu rozwiązania 

umowy 

 
Prowadzenie dokumentacji 

księgowo-podatkowej 

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie 
obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze w zw. z ustawą z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

 
6 lat 

 
 

Archiwizacja danych 

art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO tj. przetwarzanie 
jest niezbędne do wypełnienia 
obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze w zw. z ustawą z dnia 14 
lipca 1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach 

 
 

5 lat 

 
Dochodzenie roszczeń i obrony 

przed roszczeniami 
 
 

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie 
obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze w zw. z ustawą z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

 
 

5 lat 

Odbiorcy danych • Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia 

 
 

Przysługujące Pani/Pana prawa 

• Prawo żądania dostępu do danych  
• Prawo żądania sprostowania danych  
• Prawo żądania usunięcia danych  
• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania  
• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony 
Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa 

 
Obowiązek podania danych 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem 
podpisania umowy najmu. Konsekwencją niepodania danych 
osobowych będzie brak możliwości podpisania i realizacji umowy. 

Informacja o przetwarzaniu danych 
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OSOBY OBJĘTE DZIAŁANIAMI GMINNEJ KOMISJI 
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

 
Administrator Pani/Pana 

danych 
 

 

Wójt Gminy Dębowiec, z siedzibą 43-426 Dębowiec, ul. 
Katowicka 6. 

 
 

 
Inspektor Ochrony Danych 

 
We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz 
kontaktować się pod adresem:  

 
iod.ug@debowiec.cieszyn.pl 

 
Cele przetwarzania 

 
Podstawa prawna 

 
Retencja 

 
Podjęcie postępowania w 

sprawie zastosowania 
obowiązku leczenia 

odwykowego 

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie 
obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze w zw. z ustawą z dnia 26 
października o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

 
 

Do momentu zakończenia 
leczenia 

 
 

Archiwizacja danych 
 
 

art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO tj. przetwarzanie 
jest niezbędne do wypełnienia 
obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze w zw. z ustawą z dnia 14 
lipca 1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach 

 
 

5 lat 

Odbiorcy danych • Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia 

 
 

Przysługujące Pani/Pana prawa 

• Prawo żądania dostępu do danych  
• Prawo żądania sprostowania danych  
• Prawo żądania usunięcia danych  
• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania  
• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony 
Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa 

 
 

Obowiązek podania danych 

 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem 
wynikającym z przepisów prawa. 

Informacja o przetwarzaniu danych 
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OSOBY WNIOSKUJĄCE DO NIEWŁAŚCIWEGO 
ORGANU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 

 
Administrator Pani/Pana 

danych 
 

 

Wójt Gminy Dębowiec, z siedzibą 43-426 Dębowiec, ul. 
Katowicka 6. 

 
 

 
Inspektor Ochrony Danych 

 
We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz 
kontaktować się pod adresem:  

 
iod.ug@debowiec.cieszyn.pl 

 
Cele przetwarzania 

 
Podstawa prawna 

 
Retencja 

 
Przekazanie sprawy do 

właściwego organu 
administracji publicznej 

art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO tj. przetwarzanie 
jest niezbędne do wypełnienia 
obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze w zw. z art. 65 Kodeksu 
Postępowania Administracyjnego z dnia 
14 czerwca 1960 r. 

 
 

Do czasu przekazania 
sprawy. 

 
 
 

Archiwizacja danych 
 
 

art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO tj. przetwarzanie 
jest niezbędne do wypełnienia 
obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze w zw. z ustawą z dnia 14 
lipca 1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach 

 
 

10 lat 

Odbiorcy danych • Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia 
• Właściwy organ administracji publicznej 

 
 

Przysługujące Pani/Pana prawa 

• Prawo żądania dostępu do danych 
• Prawo żądania sprostowania danych 
• Prawo żądania usunięcia danych 
• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania 
• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony 
Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa 

Obowiązek podania danych Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem 
ustawowym 

 

Informacja o przetwarzaniu danych 
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PODATNIK 

 
Administrator Pani/Pana 

danych 
 

 

Wójt Gminy Dębowiec, z siedzibą 43-426 Dębowiec, ul. 
Katowicka 6. 

 
 

Inspektor Ochrony Danych 

 
We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz 
kontaktować się pod adresem:  

iod.ug@debowiec.cieszyn.pl 

Cele przetwarzania Podstawa prawna Retencja 

 
Opodatkowanie, a w przypadku 

braku odpowiedzi wszczęcie 
postępowania i wydanie decyzji 

art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO tj. przetwarzanie jest 
niezbędne do wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na administratorze w 
zw. z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ordynacji podatkowej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 lat 

Zastosowanie ulgi, odrodzenie 
lub umorzenie i wydanie 

decyzji 

art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO tj. przetwarzanie jest 
niezbędne do wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na administratorze w 
zw. z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ordynacji podatkowej 

 
 

Odwołanie od decyzji 

art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO tj. przetwarzanie jest 
niezbędne do wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na administratorze w 
zw. z Ustawą Kodeks Postępowania 
Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. 
art. 127 

 
Archiwizacja danych 

art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO tj. przetwarzanie jest 
niezbędne do wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na administratorze w 
zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o 
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach   

Odbiorcy danych Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia 

 
 

Przysługujące Pani/Pana prawa 

• Prawo żądania dostępu do danych 
• Prawo żądania sprostowania danych 
• Prawo żądania usunięcia danych 
• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania 
• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony 
Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa 

Obowiązek podania danych Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem 
ustawowym. 

Informacja o przetwarzaniu danych 
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PRACOWNICY 

 
Administrator Pani/Pana 

danych 
 

 

Wójt Gminy Dębowiec, z siedzibą 43-426 Dębowiec, ul. 
Katowicka 6. 

 
Inspektor Ochrony Danych 

We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz 
kontaktować się pod adresem:  

iod.ug@debowiec.cieszyn.pl 

Cele przetwarzania Podstawa prawna Retencja 

 
 

Zawarcie oraz realizacja umowy 
o pracę 

art. 6, ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie 
jest niezbędne do wykonania umowy, 
której stroną jest osoba, której dane 
dotyczą lub do podjęcia działań na 
żądanie osoby, której dane dotyczą, 
przed zawarciem umowy 

 
 

50 lat / 10 lat w zależności 
od daty zatrudnienia 

 
 

Wykonanie obowiązków 
prawnych ciążących na 

pracodawcy m.in. obsługa 
kadrowo-płacowa, BHP, 

prowadzenie akt osobowych, 
ewidencji czasu pracy, 
kierowanie na badania 

lekarskie. 

 
 
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie 
obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze 

 
 

50 lat / 10 lat w zależności 
od daty zatrudnienia 

 

 
Szkolenia podnoszące 

kwalifikacje 

art. 6 ust. 1 lit. e) RODO - przetwarzanie 
jest niezbędne do wykonania zadania 
realizowanego w interesie publicznym 

50 lat / 10 lat w zależności 
od daty zatrudnienia lub do 

czasu zgłoszenia 
skutecznego sprzeciwu 

 
 

Archiwizacja danych 

art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO tj. przetwarzanie 
jest niezbędne do wypełnienia 
obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze w zw. z ustawą z dnia 14 
lipca 1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach 

 
 

50 lat / 10 lat w zależności 
od daty zatrudnienia 

 
Dochodzenie roszczeń i obrony 

przed roszczeniami 

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie 
obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze w zw. z ustawą z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

 
3 lata 

 
 

Odbiorcy danych 

• Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia  
• ZUS   
• Urząd Skarbowy  
• Firmy szkoleniowej  

Informacja o przetwarzaniu danych 
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• Firmy ubezpieczeniowe 

 
 

Przysługujące Pani/Pana prawa 

• Prawo żądania dostępu do danych  
• Prawo żądania sprostowania danych  
• Prawo żądania usunięcia danych  
• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania  
• Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania  
• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony 
Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa 

Informacja o możliwości 
wycofania zgody 

W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na 
przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do 
cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 
jej cofnięciem 

 
Obowiązek podania danych 

Podanie danych wynikających z Kodeksu Pracy jest obowiązkowe. 
Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia 
umowy. 
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PRACOWNICY REPREZENTUJĄCY KONTRAHENTÓW 
 

Administrator Pani/Pana 
danych 

 

 

Wójt Gminy Dębowiec, z siedzibą 43-426 Dębowiec, ul. 
Katowicka 6. 

 
 

 
Inspektor Ochrony Danych 

 
We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz 
kontaktować się pod adresem:  

 
iod.ug@debowiec.cieszyn.pl 

Cele przetwarzania Podstawa prawna Retencja 

Wykonywanie działań 
zmierzających do zawarcia 

umowy 

Przetwarzanie jest niezbędne do 
wykonania zadania realizowanego w 
interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e) 
RODO) – polegająca na dbaniu o jakość 
dostaw; 

 
Do momentu wniesienia 
skutecznego sprzeciwu 

Wykonywanie działań 
koniecznych do zawarcia 

umowy 

Prowadzenie dokumentacji 
księgowo-podatkowej 

wypełnienie obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze – art. 6 ust. 
1 lit. c) RODO   

6 lat 

 
Zgłaszanie reklamacji, 

ewentualnych skarg czy 
wniosków dot. współpracy 

przetwarzanie jest niezbędne do 
wykonania zadania realizowanego w 
interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e) 
RODO) – polegająca na dbaniu o jakość 
dostaw; 

 
12 miesięcy od zgłoszenia 

 
Dochodzenie roszczeń i obrona 

przed roszczeniami 

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie 
obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze w zw. z ustawą z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

 
6 lat 

Odbiorcy danych • Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia 

 
 

Przysługujące Pani/Pana prawa 

• Prawo żądania dostępu do danych  
• Prawo żądania sprostowania danych  
• Prawo żądania usunięcia danych  
• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania  
• Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania  
• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony 
Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszaw 

 
Obowiązek podania danych 

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu rejestracji 
korespondencji. W przypadku nie podania danych, nie będzie możliwe 
załatwienie sprawy, której dotyczy korespondencja. 

Informacja o przetwarzaniu danych 
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PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW - ARCHIWUM 
 

Administrator Pani/Pana 
danych 

 

 

Wójt Gminy Dębowiec, z siedzibą 43-426 Dębowiec, ul. 
Katowicka 6. 

 
 

Inspektor Ochrony Danych 

 
We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz 
kontaktować się pod adresem:  

iod.ug@debowiec.cieszyn.pl 

Cele przetwarzania Podstawa prawna Retencja 

 
Archiwizacja danych zgodnie 

z obowiązującymi 
przepisami 

art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO tj. przetwarzanie 
jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na administratorze w 
zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o 
narodowym zasobie archiwalnym i 
archiwach 

 
 

W zależności od kategorii 
sprawy 

 
Realizacja wniosku 

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie 
obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze 

6 lat 

Odbiorcy danych • Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia 

 
 
 
 

Przysługujące Pani/Pana 
prawa 

• Prawo żądania dostępu do danych - wykonanie obowiązku, następuje w 
zakresie, w jakim dane osobowe podlegające udostępnieniu mogą być 
ustalone za pomocą istniejących środków ewidencyjnych (art. 22b ust. 3 
ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach)  
• Prawo żądania sprostowania danych ograniczone w stosowaniu w zw. z 
art. 22b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i 
archiwach tzn. administrator przyjmie od osoby, której dane dotyczą, 
pisemne sprostowanie lub uzupełnienie dotyczące jej danych osobowych, 
nie dokonując ingerencji w materiały archiwalne  
• Prawo żądania usunięcia danych  
• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania ograniczone w stosowaniu w 
zw. z art. 22b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach tzn. nie ma zastosowania art. 18 RODO lit. a) oraz 
b) RODO w związku z przetwarzaniem danych w  archiwum.  
•  Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony 
Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa   

 
Obowiązek podania danych 

 
Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa 

Informacja o przetwarzaniu danych 
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ŚWIADCZENIA 
 

Administrator Pani/Pana 
danych 

 

 

Wójt Gminy Dębowiec, z siedzibą 43-426 Dębowiec, ul. 
Katowicka 6. 

 
 

 
Inspektor Ochrony Danych 

 
We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz 
kontaktować się pod adresem:  

 
iod.ug@debowiec.cieszyn.pl 

 
Cele przetwarzania 

 
Podstawa prawna 

 
Retencja 

 
Wydanie decyzji oraz 
przyznanie i realizacja 

świadczeń 

art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO tj. przetwarzanie 
jest niezbędne do wypełnienia 
obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze 

 
Do czasu zakończenia 

przyznawania świadczeń 

 
 

Archiwizacja danych 
 

art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO tj. przetwarzanie 
jest niezbędne do wypełnienia 
obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze w zw. z ustawą z dnia 14 
lipca 1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach 

Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami w zależności od 
udzielonego świadczenia tj. 

5, 10 lub 25 lat 

 
Odbiorcy danych 

• Jednostka organizacyjna Gminy na którą zostały zlecone zadania dot. 
realizacji świadczeń tj. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowcu 
• Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia 

 
 

Przysługujące Pani/Pana prawa 

• Prawo żądania dostępu do danych 
• Prawo żądania sprostowania danych 
• Prawo żądania usunięcia danych 
• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania 
• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony 
Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa 

 
 

Obowiązek podania danych 

 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do 
realizacji świadczeń 

Informacja o przetwarzaniu danych 
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WNIOSKUJĄCY O PRZYDZIAŁ LOKAU 

 
Administrator Pani/Pana 

danych 
 

 

Wójt Gminy Dębowiec, z siedzibą 43-426 Dębowiec, ul. 
Katowicka 6. 

 
 

 
Inspektor Ochrony Danych 

 
We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz 
kontaktować się pod adresem:  

 
iod.ug@debowiec.cieszyn.pl 

 
Cele przetwarzania 

 
Podstawa prawna 

 
Retencja 

 
Rozpatrzenie wniosku o 

przydział lokalu 
mieszkaniowego 

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie 
obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze w zw. z ustawą z dnia 21 
czerwca 2001 r. o ochronie praw 
lokatorów, mieszkaniowym zasobie 
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 

 
Do czasu rozpatrzenia 
wniosku 

 
 

Archiwizacja danych 

art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO tj. przetwarzanie 
jest niezbędne do wypełnienia 
obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze w zw. z ustawą z dnia 14 
lipca 1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach 

 
 

5 lat 

 
Dochodzenie roszczeń i obrona 

przed roszczeniami 

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie 
obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze w zw. z ustawą z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

 
5 lat 

Odbiorcy danych Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia 

 
 

Przysługujące Pani/Pana prawa 

• Prawo żądania dostępu do danych 
• Prawo żądania sprostowania danych 
• Prawo żądania usunięcia danych 
• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania 
• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd 
Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa 

 
Obowiązek podania danych 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem 
przyjęcia i rozpatrzenia wniosku o przydział lokalu. Konsekwencją 
niepodania danych osobowych będzie brak możliwości 
rozpatrzenia wniosku. 

Informacja o przetwarzaniu danych 
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WNIOSKUJĄCY O ZAŚWIADCZENIE 

 
Administrator Pani/Pana 

danych 
 

 

Wójt Gminy Dębowiec, z siedzibą 43-426 Dębowiec, ul. 
Katowicka 6. 

 
 

 
Inspektor Ochrony Danych 

 
We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz 
kontaktować się pod adresem:  

 
iod.ug@debowiec.cieszyn.pl 

 
Cele przetwarzania 

 
Podstawa prawna 

 
Retencja 

 
 

Wydanie zaświadczenia 

art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO tj. przetwarzanie 
jest niezbędne do wypełnienia 
obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze w zw. Ustawą Kodeks 
Postępowania Administracyjnego z dnia 
14 czerwca 1960 r. 

 
 
 
 
 
 

10 lat  
 

Archiwizacja danych 
 

art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO tj. przetwarzanie 
jest niezbędne do wypełnienia 
obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze w zw. z ustawą z dnia 14 
lipca 1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach   

Odbiorcy danych Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia oraz 
Archiwum Państwowe 

 
 

Przysługujące Pani/Pana prawa 

• Prawo żądania dostępu do danych 
• Prawo żądania sprostowania danych 
• Prawo żądania usunięcia danych 
• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania 
• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony 
Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa 

 
 

Obowiązek podania danych 

 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem 
ustawowym 

 

Informacja o przetwarzaniu danych 
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WNIOSKUJĄCY O ZAWARCIE UMOWY O 
ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW 

 
Administrator Pani/Pana 

danych 
 

 

Wójt Gminy Dębowiec, z siedzibą 43-426 Dębowiec, ul. 
Katowicka 6. 

 
 

 
Inspektor Ochrony Danych 

 
We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz 
kontaktować się pod adresem:  

iod.ug@debowiec.cieszyn.pl 

Cele przetwarzania Podstawa prawna Retencja 

 
 

Odprowadzanie ścieków 

art. 6, ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie 
jest niezbędne do wykonania umowy, 
której stroną jest osoba, której dane 
dotyczą lub do podjęcia działań na 
żądanie osoby, której dane dotyczą, 
przed zawarciem umowy 

 
 

Do czasu zakończenia 
umowy 

 
 

 
Prowadzenie rozliczeń 

art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO tj. przetwarzanie 
jest niezbędne do wypełnienia 
obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze 

 
6 lat 

 
 

Archiwizacja danych 
 

art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO tj. przetwarzanie 
jest niezbędne do wypełnienia 
obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze w zw. z ustawą z dnia 14 
lipca 1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach 

 
 

5 lat 

 
Dochodzenie roszczeń i obrona 

przed roszczeniami 

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie 
obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze w zw. z ustawą z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

 
6 lat 

Odbiorcy danych Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia 

 
 

Przysługujące Pani/Pana prawa 

• Prawo żądania dostępu do danych 
• Prawo żądania sprostowania danych 
• Prawo żądania usunięcia danych 
• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania 
• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony 
Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa 

Obowiązek podania danych Podanie danych jest niezbędne do rozpatrzenia wniosku i zawarcia 
umowy. 

Informacja o przetwarzaniu danych 
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ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

 
Administrator Pani/Pana 

danych 
 

 

Wójt Gminy Dębowiec, z siedzibą 43-426 Dębowiec, ul. 
Katowicka 6. 

 
 

 
Inspektor Ochrony Danych 

 
We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz 
kontaktować się pod adresem:  

 
iod.ug@debowiec.cieszyn.pl 

Cele przetwarzania Podstawa prawna Retencja 

 
Przeprowadzenie 

postępowania i udzielenie 
zamówienia 

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie 
obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze w zw. z ustawą z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych 

Zgodnie z art. 97 ust. 1 
ustawy PZP przez okres 4 lat 
od zakończenia roku 
kalendarzowego, w którym 
Umowa została wykonana 
lub postępowanie o 
udzielenie Zamówienia 
zostało zakończone bez 
zawarcia umowy. 

Prowadzenie dokumentacji 
księgowo-podatkowej 

 

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie 
obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze w zw. z ustawą z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

 
6 lat 

 
 

Archiwizacja danych 

art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO tj. przetwarzanie 
jest niezbędne do wypełnienia 
obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze w zw. z ustawą z dnia 14 
lipca 1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach 

 
 

5 lat 
 

 
Dochodzenie roszczeń i obrona 

przed roszczeniami 

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie 
obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze w zw. z ustawą z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

 
5 lat 

Odbiorcy danych • osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja 
postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1579 i 2018), dalej „ustawa PzP”; Zasada jawności ma zastosowanie do 
wszystkich danych osobowych z wyjątkiem danych, o których mowa w 
art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 (tzw. danych wrażliwych / 
szczególnej kategorii danych)  
• podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia 

Informacja o przetwarzaniu danych 
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Przysługujące Pani/Pana prawa 

• Prawo żądania dostępu do danych (w przypadku gdy wykonanie tego 
obowiązku, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający 
może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych 
informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności 
podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego lub konkursu zgodnie z art. 8a ustawy PZP)  
• Prawo żądania sprostowania danych (zgodnie z art. 8a ust. 3 ustawy 
PZP wykonanie tego obowiązku nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym 
z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 
załączników zgodnie z art. 97 ust. 1b ustawy PZP)  
• Prawo żądania usunięcia danych  
• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania (zgodnie z art. 8a ust. 4 
ustawy PZP wykonanie tego obowiązku nie ogranicza przetwarzania 
danych osobowych do czasu zakończenie postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego)  
• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony 
Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa 

 
Obowiązek podania danych 

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w 
przepisach ustawy PZP, związanych z udziałem w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego. 
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ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 
 

Administrator Pani/Pana 
danych 

 

 

Wójt Gminy Dębowiec, z siedzibą 43-426 Dębowiec, ul. 
Katowicka 6. 

 
 

 
Inspektor Ochrony Danych 

 
We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz 
kontaktować się pod adresem:  

 
iod.ug@debowiec.cieszyn.pl 

Cele przetwarzania Podstawa prawna Retencja 

 
 

Realizacja świadczeń z ZFŚS 

• art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. 
przetwarzanie jest niezbędne do 
wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze  
• art. 9 ust. 2 lit. b) RODO tj. 
przetwarzanie jest niezbędne do 
wypełnienia obowiązków i szczególnych 
praw przez administratora lub osobę 
której dane dotycz 

 
 

do czasu zrealizowania 
świadczenia 

 
Archiwizacja danych 

art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO tj. przetwarzanie 
jest niezbędne do wypełnienia 
obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze w zw. z ustawą z dnia 14 
lipca 1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach 

 
 

5 lat 

 
Dochodzenie roszczeń i obrona 

przed roszczeniami 

art. 6, ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie 
obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze w zw. z ustawą z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

 
3 lat 

Odbiorcy danych Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia 

 
 

Przysługujące Pani/Pana prawa 

• Prawo żądania dostępu do danych 
• Prawo żądania sprostowania danych 
• Prawo żądania usunięcia danych 
• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania 
• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony 
Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa 

 
Obowiązek podania danych 

Podanie przez Panią/Pana danych jest niezbędne do zawarcia umów 
oraz ich realizacji. 

Informacja o przetwarzaniu danych 
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ZAPYTANIA OFERTOWE 
 

Administrator Pani/Pana 
danych 

 

 

Wójt Gminy Dębowiec, z siedzibą 43-426 Dębowiec, ul. 
Katowicka 6. 

 
 

 
Inspektor Ochrony Danych 

 
We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz 
kontaktować się pod adresem:  

 
iod.ug@debowiec.cieszyn.pl 

 
Cele przetwarzania 

 
Podstawa prawna 

 
Retencja 

 
 

Przyjęcie i rozpatrzenie oferty 

art. 6, ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie 
obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze w zw. z ustawą z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

 
Do czasu wyboru 

najkorzystniejszej oferty 

 
Archiwizacja danych 

art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO tj. przetwarzanie 
jest niezbędne do wypełnienia 
obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze w zw. z ustawą z dnia 14 
lipca 1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach   

 
 

5 lat 

 
Dochodzenie roszczeń i obrony 

przed roszczeniami 

art. 6, ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie 
obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze w zw. z ustawą z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

 
5 lat 

Odbiorcy danych Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia 

 
 

Przysługujące Pani/Pana prawa 

• Prawo żądania dostępu do danych 
• Prawo żądania sprostowania danych 
• Prawo żądania usunięcia danych 
• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania 
• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony 
Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa 

 
Obowiązek podania danych 

Podanie przez Panią/Pana danych jest niezbędne do zawarcia umów 
oraz ich realizacji. 

 

Informacja o przetwarzaniu danych 
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ZLECENIOBIORCY 

 
Administrator Pani/Pana 

danych 
 

 

Wójt Gminy Dębowiec, z siedzibą 43-426 Dębowiec, ul. 
Katowicka 6. 

 
Inspektor Ochrony Danych 

We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz 
kontaktować się pod adresem:  

iod.ug@debowiec.cieszyn.pl 

Cele przetwarzania Podstawa prawna Retencja 

 
 

Zawarcie oraz realizacja umowy 
cywilno-prawnej 

art. 6, ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie 
jest niezbędne do wykonania umowy, 
której stroną jest osoba, której dane 
dotyczą lub do podjęcia działań na 
żądanie osoby, której dane dotyczą, 
przed zawarciem umowy 

 
 

Do momentu zakończenia 
umowy 

Wykonanie obowiązków 
prawnych ciążących na 

pracodawcy m.in. zgłoszenia do 
ubezpieczeń społecznych 

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie 
obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze 

 
10 lat od zakończenia 

współpracy 
 

Prowadzenie dokumentacji 
księgowo-podatkowej 

wypełnienie obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze – art. 6 ust. 
1 lit. c) RODO 

 
6 lat 

Archiwizacja danych art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO tj. przetwarzanie 
jest niezbędne do wypełnienia 
obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze w zw. z ustawą z dnia 14 
lipca 1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach 

 
 

5 lat 

Dochodzenie roszczeń i obrony 
przed roszczeniami 

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie 
obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze w zw. z ustawą z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

 
6 lat 

Odbiorcy danych Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia 
• ZUS • Urząd Skarbowy• Firmy szkoleniowe 

 
 

Przysługujące Pani/Pana prawa 

• Prawo żądania dostępu do danych 
• Prawo żądania sprostowania danych 
• Prawo żądania usunięcia danych 
• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania 
• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony 
Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa 

Obowiązek podania danych Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją 
niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia umowy 

Informacja o przetwarzaniu danych 
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