
Obowillzek informacyjny w zwillZku z przetwarzaniem danych osobowych : 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urzl\d Gminy Baboszewo (dalej: 
"ADMINISTRATOR"), z siedzibq: ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo. 
Z Administratorem mozna sit; kontaktowac pisemnie, za pomoc,! poczly tradycyjnej na adrcs: 
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo lub drog,! e-mailowq pod adresem: 
urzad@gminababoszewo.pl 
2. Administrator wyznaczy/ Inspektora Ochrony Danych, z kt6rym mozna siy skontaktowac 
pod adresem mailowym: iod@gminababoszewo.pl. 
3. Pani/Pana dane osobowe Sq przetwarzane na podstawie Rozporzqdzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie oC!u'ony os6b 
fi zycznych w zwi'lzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przep/ywu takich danych oraz uchy1enia dyrektywy 95/46/WE (og61ne rozporzqdzenie 
o ochronie danych), tj. w oparciu 0 zgod, osoby, kt6rej dane dotycz'! oraz ustawy z dnia 
8 malTa 1990 r. 0 samorz,!dzie gmilmym oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie 
przeciwpozarowej. 
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa si, w celu wziycia udzialu w zadaniu "Usuwanie 
i unieszkodiiwianie wyrob6w zawierajqcych azbest z terenu gminy Baboszewo - VI etap". 
5. Przetwarzanie danych osobowycb nie odbywa si, na podstawie prawnie uzasadnionego 
interesu administratora lub strony trzecicj. 
6. Dane osobowe mog,! pochodzic od stron trzecich. 
7. Administrator nie zamierza przekazywac danych do pallstwa trzeciego tub orgal1lzacp 
mi,dzynarodowej. 
8. Administrator b,dzie przekazywal dane osobowe innym podmiotom, tytko na podstawie 
przepis6w prawa. 
9. Dane osobowe b,d" przetwarzane przez Administratora tak dlugo jak wynika to z przepis6w 
prawa. 
i O. Osoba, kt6rej dane dotycz'! ma prawo do z'ldania od administratora dost,pu do danych 
osobowych, ich sprostowania, usuni, cia tub ograniczenia przetwarzania oraz 0 prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a takZe prawo do przenoszenia danych. 
II. Skarg, nas dzialania Administratora mozna wniesc do Prezesa Urzydu Ochrony Danycb 
Osobowych. 
12 . Podanie danych osobowych jest obowi'lzkowe do udzialu w zadaniu "Usuwanie 
i unieszkodiiwiallie wyrob6w zawierajqcych azbest z terenu gminy Baboszewo - Vi etap" . 
13. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

Zgoda na przetwarzanie danych: 

la, ..... . ................... . . ...... wyrazam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych. 

/datal /podpis/ 


