
Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych  

w „Serwisie SMS” Urzędu Gminy Nieporęt 

W związku z art. 13 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 (dalej "RODO"), pragniemy poinformować o zasadach przetwarzania danych 
osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych w „Serwisie SMS” Urzędu Gminy Nieporęt.  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie 
Gminy Nieporęt, ul. Plac Wolności 1, 05-126 Nieporęt jest Gmina Nieporęt 
reprezentowana przez Wójta Gminy z siedzibą przy ul. Plac Wolności 1, 05-126 
Nieporęt (dale Administrator). 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Pana Dariusza Piesio,  
z którym można się skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem 
danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając mail-a na 
adres: iod@nieporet.pl lub wysyłając korespondencję na adres Urzędu Gminy 
Nieporęt. 

3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w „Serwisie SMS” w postaci 
numeru telefony, na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, zgodnie z art. 
6 ust. 1 lit a RODO w celu świadczenia usługi „Serwisu SMS”. 

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Administrator powierza 
przetwarzanie danych osobowych podmiotom realizującym zadania  
i świadczącym usługi na rzecz Administratora w tym podmiotowi świadczącemu 
usługę „Serwisu SMS”. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres korzystania z usługi 
„Serwisu SMS”. 

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługują 
Pani/Panu na zasadach określonych w przepisach RODO, w tym prawo dostępu 
do danych osobowych, prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych 
osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, prawo 
do żądania usunięcia danych osobowych. 

4. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych (PUODO), w sytuacji przetwarzania Państwa danych 
osobowych niezgodnej z prawem. 

5. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody 
osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych 
Administratorowi ma charakter dobrowolny i jest związane z wysłaniem przez 
Panią/Pana wiadomości sms celu uruchomienia powiadamiania w „Serwisie SMS”. 

6. Odwołanie zgody na przetwarzania danych osobowych może nastąpić  
w każdym momencie przez wysłanie wiadomości o wyrejestrowaniu z „Serwisu 
SMS”. 

7. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie 
będą podlegały profilowaniu i przekazaniu poza obszar EOG. 
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