
INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy Lipsko
jest Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko z siedzibą przy ul. 1 Maja 2, w Lipsku, kod pocztowy:
27-300, tel.: 048 3780 048, adres e-mail: umig@lipsko.eu

2. Inspektorem Ochrony Danych osobowych wyznaczonym przez Burmistrza Miasta i Gminy
Lipsko jest Pan Marcin Wojciechowski, adres email: iodo@lipsko.eu, tel. 048 3780 048

3. Celem zbierania oraz przetwarzania danych jest ich wykorzystanie w celu wykonywania
zadań publicznych nałożonych przepisami prawa na Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko. 

4. Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko wykonuje zadania wymagające przetwarzania poprzez
jednostkę organizacyjną jaką jest Urząd Miasta i Gminy Lipsko z siedzibą w 27-300 Lipsko,
ul. 1 Maja 2, tel. 048 3780 048, email: umig@lipsko.eu

5.  Każdemu  kto  powierza  przetwarzanie  danych  Burmistrzowi  Miasta  i  Gminy  Lipsko
przysługuję prawo dostępu do treści powierzonych danych oraz ich sprostowania, usunięcia
lub  ograniczenia  przetwarzania,  a  także  prawo  sprzeciwu,  zażądania  zaprzestania
przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.:  do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

6. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a
ich  podawanie  jest  obowiązkowe.  W niektórych  sprawach  podawanie  danych  osobowych
może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów ustawowych zadań publicznych,
określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym oraz w innych
regulacjach  prawnych.  W  sytuacji  dobrowolności  podawania  danych  osobowych  osoby
zostaną o tym fakcie poinformowane. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych
może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. 

7.  Dane udostępnione  nie  będą  podlegały  udostępnieniu  podmiotom trzecim.  Odbiorcami
danych będą tylko osoby upoważnione do prowadzenia spraw w Urzędzie Miasta i Gminy
Lipsko.

6. Dane udostępnione nie będą podlegały profilowaniu.

8. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.

9. Dane osobowe będą przechowywane w Urzędzie Miasta i Gminy Lipsko, 27-300 Lipsko,
ul.  1  Maja 2,   przez okres  wymagany przepisami  odrębnymi  w zależności  od charakteru
prowadzonego postępowania administracyjnego. 

mailto:iodo@lipsko.eu

