Urząd Gminy i Miasta: Dane

NAZWA GMINY:

Witkowo

RODZAJ:
POWIAT:
WOJEWÓDZTWO:
ADRES:
KOD:
MIEJSCOWOŚĆ:
KONTAKT:

Gmina miejsko-gminna
Gnieźnieński
Wielkopolskie
ul.Gnieźnieńska 1
62-230
Witkowo
(+48 61) 477-81-94
(+48 61) 477-81-28

BUDŻET 2018:
NIP:
REGON:
OBSZAR:
LICZBA LUDNOŚCI:
% NA INWESTYCJE:
BURMISTRZ
GMINY I MIASTA WITKOWO
ZASTĘPCA BURMISTRZA
SEKRETARZ
SKARBNIK

(+48 61) 477-88-55
Dochody 56 182 321,01 PLN
Wydatki 63 172 381,57 PLN
784-229-92-62
311019467
184,40 km2
13 489 mieszkańców (06.2017)
38,0 %
• Marian Gadziński
• Łukasz Scheffs
• Elżbieta Kiełpińska
• Halina Rzepecka

Zapraszamy również na oficjalną stronę Gminy i Miasta Witkowo www.witkowo.pl

Tytuł dokumentu: Dane | Udostępniający: Tomasz Pluciński

INFORMACJA O PRYWATNOŚCI
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej
RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo z siedzibą w Witkowie,
ul. Gnieźnieńskia 1, 62-230 Witkowo, tel. 61 4778194, email: ugim@witkowo.pl
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z pod adresem: ugim@witkowo.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, bądź wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, na podstawie art. 6 ust.
1 lit. e RODO.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być
udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
a. podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów
prawa;
b. podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu
przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu
do treści danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do
przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
8. (Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się
przetwarzanie danych oraz RODO, a także m. in. z zasadami wynikającymi z kodeksu postępowania
administracyjnego czy archiwizacji).
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:
a. warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie i wynika z przepisów prawa;
b. dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie.
11. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również
profilowaniu.
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