
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji danych (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016) - dalej RODO, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy o zasadach przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Żabia Wola – dalej 
administrator – adres siedziby: Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola. 

2. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail urzad@zabiawola.pl, lub 
na adres siedziby administratora. 

3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan 
skontaktować poprzez e-mail iod@zabiawola.pl, lub na adres siedziby administratora. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu powiadamiania 
wiadomością tekstową sms lub pocztą e-mail o terminach płatności (zapłaty) podatku od 
nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi i ewentualnych zaległościach w/w podatkach i opłacie na wskazany nr 
telefonu  lub na adres e-mail. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty, które na podstawie stosownych 
umów podpisanych z Gminą Żabia Wola przetwarzają dane osobowe dla których 
administratorem jest Wójt Gminy Żabia Wola. 

6. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu 
określonego w punkcie 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez 
przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

8. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana 
zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Biuro 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO):  
Stawki 2, 00-193 Warszawa, 22 860 70 86. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji celu określonego 
w punkcie 4. 

10. Pani / Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz analogowy i 
nie będą profilowane. 

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i 
organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, 
przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, 
zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

 


