
 

Klauzula informacyjna 

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), 

dalej jako RODO – w związku z pozyskiwaniem od Państwa danych osobowych w postaci wizerunku 

informujemy, że :  

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Brody jest 

Wójt Gminy Brody z siedzibą w Urzędzie Gminy w Brodach, ul. Rynek 2 , 68-343 Brody.  

2. Na mocy art. 37 ust.1 lit a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), 

który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Brody. 

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Brody można się skontaktować 

pod adresem: rodo@brody.pl; tel. 68 371 21 55.  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO ( Pani/Pana 

zgody ) w celu umieszczenia wizerunku na stronie internetowej Gminy Brody.  

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy i podmioty na podstawie 

przepisów prawa oraz osoby odwiedzające stronę internetową Gminy Brody.  

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej; 

6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane dla potrzeb udostępniania wizerunku na stronie 

internetowej przez Urząd Gminy Brody 

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody 

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania), którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 

danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 


