
Klauzula informacyjna dot.  przetwarzaniu danych osobowych  
                                             w związku z  korespondencją  elektroniczną  
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 
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 „RODO”), informujemy że : 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Radomsko reprezentowana przez Prezydenta Miasta 
Radomska, ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko, telefon: 44 685 45 00, e-mail: um@radomsko.pl; 

2. Na podstawie obowiązujących przepisów Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan 
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z 
przetwarzaniem danych: pisemnie na adres naszej siedziby, telefonicznie: 44 685 44 72 oraz poprzez pocztę elektroniczną: 
abi@radomsko.pl; 

3. Administrator przetwarza informacje kontaktowe o adresatach i adresach korespondencji elektronicznej oraz inne dane 
zawarte w treści tej korespondencji, w celu: 

a) umożliwienia kontaktu z adresatami za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 
b) dokumentowania ustaleń dokonywanych z kontrahentami, stronami postępowania, osobami, które reprezentują 

instytucje współpracujące i innymi osobami, 
c) przyjmowania pism, zgłoszeń, skarg, wniosków, deklaracji w formie elektronicznej, 
d) ochrony przed roszczeniami oraz dochodzenie ewentualnych roszczeń; 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych zawartych w korespondencji elektronicznej jest: 
a) wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) - wobec korespondencji, polegającej na umożliwieniu kontaktu za pomocą 
korespondencji elektronicznej lub w związku z dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniami, zgodnie                       
z obowiązującymi przepisami prawa, 

b) niezbędność do realizacji umowy zawartej z kontrahentami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w zakresie korespondencji 
prowadzonej w celu realizacji umowy, 

c) obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – w zakresie załatwienia sprawy w postaci 
elektronicznej poprzez podpisanie pisma podpisem kwalifikowanym lub komunikacji elektronicznej w zakresie 
realizacji wymogów określonych przepisami prawa np. w zakresie udzielenia odpowiedzi na złożone wnioski o 
udostępnienie informacji publicznej, 

d) jeżeli w przesłanej korespondencji zostaną zawarte dane szczególnych kategorii będą one przetwarzane na podstawie 
udzielonej zgody (art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Jeżeli nadawca nie zawarł zgody w swojej korespondencji, prosimy o jej 
odrębne udzielenie, gdyż jest to warunek konieczny do zgodnego z RODO przetwarzania przez administratora danych 
szczególnych kategorii; 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy 

publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 
b) inne podmioty, które na podstawie prawa bądź stosownych umów zawartych z Administratorem przetwarzają dane 

osobowe; 
6. Korespondencję elektroniczną przechowuje się przez okres niezbędny do należytego i rzetelnego wywiązywania się z 

realizacji celów, o których mowa w pkt 3. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody  - do 
momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie; 

7. Przysługują Pani/Panu następujące prawa, których realizacja musi być zgodna z przepisami prawa na podstawie, którego 
odbywa się przetwarzanie danych: 
a) prawo dostępu do treści swoich danych, w tym do uzyskania ich kopii (na zasadach oraz w trybie art. 15 RODO), 
b) prawo do żądania sprostowania danych osobowych - w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne              

(na zasadach i w trybie art. 16 RODO), 
c) prawo do usunięcia danych osobowych (na zasadach i w trybie art. 17 RODO),   
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (na zasadach i w trybie art. 18 RODO), 
e) prawo do sprzeciwu (na zasadach i w trybie art. 21 RODO), 
f) prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody, której cofnięcie nie ma wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody; 
8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje 

Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym 
jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; 

9. Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego czy organizacji 
międzynarodowej; 

10. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

 

 

 
 


