
Wróć na początek 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH 

Podstawa prawna: 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Administrator Danych: 
Burmistrz Wolsztyna, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 
64-200 Wolsztyn. 

Inspektor Ochrony Danych: Piotr 
Leśniewicz 
Zastępca Inspektora Ochrony 
Danych: Stanisław Rozwadowski 

We wszelkich sprawach związanych z ochroną 
danych można się kontaktować poprzez adres e-
mail: iod@wolsztyn.pl 

 

mailto:iod@wolsztyn.pl


Wróć na początek 

Aby uzyskać informację w związku ze sprawą, która Cię dotyczy kliknij poniżej w odpowiednią kategorię: 

• Informacją dla osób w związku z przesłaną korespondencją 

• Informacja dla osób w związku ze złożonym CV 

• Informacja dla osób zatrudnionych w Urzędzie Miejskim na umowę o pracę 

• Informacja dla osób zatrudnionych w Urzędzie Miejskim na umowę cywilno/prawną 

• Informacja dla kontrahentów Urzędu Miejskiego 

• Informacja dla osób składających formularz zapytania ofertowego 

• Informacja dla biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

• Informacja dla osób podanych w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego złożonego przez oferenta 

• Informacja dla osób których dokumenty zostały przekazane do archiwum 

• Informacja dla osób korzystających z świadczeń z zfśs 

• Informacja dla osób  w związku z naliczeniem o pobór opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi (deklaracja śmieciowa) 

• Informacja dla osób  podlegajacych rejestracji i kwalifikacji wojskowej 

• Informacja dla osób  których dane publikowane są w BIP Urzędu Miasta 

• Informacja dla strażaków z ochotniczej straży pożarnej 

• Informacja dla osób wpisanych do rejestru wyborców 

• Informacja dla osób wpisanych do rejestru mieszkańców 

• Informacja dla osób uczestniczących w sesji Rady Gminy 

• Informacja dla osób objętych działaniami gminnej komisji rozwiązywania problemów 

alkoholowych 

• MONITORING WIZYJNY 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z PRZESŁANĄ KORESPONDENCJĄ  

Administrator Danych: Burmistrz Wolsztyna, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 64-200 Wolsztyn. 

Inspektor Ochrony Danych 
We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych można się kontaktować poprzez 

adres e-mail: iod@wolsztyn.pl 

Cele przetwarzania Podstawa prawna 
Czas 
przechowywania  

Odbiorcy 



Wróć na początek 

Rejestracja korespondencji 

oraz udzielanie odpowiedzi 

poprzez podany nr 

telefonu / adres e-mail lub 

adres korespondencyjny 

Art. 6 ust. 1 lit. e) RODO - polega na wywiązywaniu się 
na odpowiadania na pisma, dbanie o jakość 
współpracy stronami zainteresowanymi. Podany nr 
telefonu lub adres e-mail pozwala ograniczyć koszty 
związane z wysyłką informacji drogą tradycyjną 
(pocztą) oraz skrócić czas udzielonego zapytania / 
odpowiedzi. 

W zależności od 
sprawy, której 
dotyczy 
korespondencja. 

Podmioty z 
którymi 
administrator 
zawarł umowy 
powierzenia  
 
Dostawcy usług 
pocztowych oraz 
kurierskich. 

Dochodzenie roszczeń i 

obrony przed roszczeniami 

art. 6 ust. 1 lit. e) RODO - w zw. z ustawą z dnia 23 
kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny oraz z ustawą z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych art. 42 
ust. 5 

5 lat od 
zakończenia 
współpracy, 
której dot. 
korespondencja 

Przysługujące Pani/Panu 
prawa 

• Prawo żądania dostępu do danych 

• Prawo żądania sprostowania danych 

• Prawo żądania usunięcia danych 

• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania 

• Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych 

ul. Stawki 2 00-193 Warszawa 

Obowiązek podania 
danych 

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu rejestracji korespondencji. W 
przypadku nie podania danych, nie będzie możliwe załatwienie sprawy, której dotyczy 
korespondencja. Podanie danych w zakresie nr telefonu oraz adresu e-mail jest dobrowolne. 

 

  



Wróć na początek 

INFORMACJA W ZWIĄZKU ZE ZŁOŻONYM CV 

Administrator Danych: Burmistrz Wolsztyna, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 64-200 Wolsztyn. 

Inspektor Ochrony Danych 
We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych można się kontaktować poprzez 

adres e-mail: iod@wolsztyn.pl 

Cele przetwarzania Podstawa prawna 
Czas 
przechowywania  

Odbiorcy 

Przeprowadzenia procesu 

rekrutacji  

• w zakresie wskazanym w przepisach Kodeksu pracy 
art. 6, ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie obowiązku 
prawnego ciążącego na administratorze,  
• inne dobrowolnie podane dane na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. a) RODO zgoda na przetwarzanie danych 
• jeżeli w dokumentach zawarte będą dane o których 
mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie twoja 
odrębna zgoda na ich przetwarzanie, w przypadku 
gdy dane będą zbędne, zostaną zanonimizowane 

3 miesiące 

Podmioty z 
którymi 
administrator 
zawarł umowy 
powierzenia: 

•  
Dostawcy usług 
pocztowych oraz 
kurierskich 
 

Dochodzenie roszczeń i 

obrony przed roszczeniami 

art. 6 ust. 1 lit. e) RODO - w zw. z ustawą z dnia 23 
kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny oraz z ustawą z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych art. 42 
ust. 5 

6 miesięcy 

Przysługujące Pani/Panu 
prawa 

• Prawo żądania dostępu do danych 

• Prawo żądania sprostowania danych 

• Prawo żądania usunięcia danych 

• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania 

• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych 

ul. Stawki 2 00-193 Warszawa 

Obowiązek podania 
danych 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 § 1 KP  jest 
niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacji. Podanie innych danych jest dobrowolne 

 

  



Wróć na początek 

INFORMACJA DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM NA UMOWĘ O PRACĘ 

Administrator Danych: Burmistrz Wolsztyna, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 64-200 Wolsztyn. 

Inspektor Ochrony Danych 
We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych można się kontaktować 

poprzez adres e-mail: iod@wolsztyn.pl 

Cele przetwarzania Podstawa prawna 
Czas 
przechowywania  

Odbiorcy 

Zawarcie oraz realizacja umowy o pracę 

art. 6, ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie 
jest niezbędne do wykonania umowy, 
której stroną jest osoba, której dane 
dotyczą lub do podjęcia działań na 
żądanie osoby, której dane dotyczą, 
przed zawarciem umowy 

50 lat / 10 lat w 
zależności od 
daty 
zatrudnienia 

Podmioty z którymi 
administrator zawarł 
umowy powierzenia 

Wykonanie obowiązków prawnych ciążących 
na pracodawcy m.in. obsługa kadrowo-
płacowa, BHP, prowadzenie akt osobowych, 
ewidencji czasu pracy, kierowanie na badania 
lekarskie, naliczanie wynagrodzeń, ocena 
pracownicza, realizacja zajęć komorniczych / 
skarbowych, dofinansowanie do okularów, 

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie 
obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze 

50 lat / 10 lat w 
zależności od 
daty 
zatrudnienia 

Podmioty z którymi 
administrator zawarł 
umowy powierzenia 
Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych 
Urząd Skarbowy 
Medycyna Pracy 

Szkolenia podnoszące kwalifikacje 
art. 6 ust. 1 lit. e) RODO - przetwarzanie 
jest niezbędne do wykonania zadania 
realizowanego w interesie publicznym 

50 lat / 10 lat w 
zależności od 
daty 
zatrudnienia lub 
do czasu 
zgłoszenia 
skutecznego 
sprzeciwu 

Firmy szkoleniowe 
Podmioty z którymi 
administrator zawarł 
umowy powierzenia 

Publikacja Pani/Pana wizerunku  w przypadku 
gdy wyrazisz na to zgodę 

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda na 
przetwarzanie danych 

Do czasu 
wycofania zgody 

Użytkownicy strony 
internetowej oraz BIP 
Urzędu Miejskiego 
Podmioty z którymi 
administrator zawarł 
umowy powierzenia 

Archiwizacja danych 

art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO tj. przetwarzanie 
jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na administratorze 
w zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o 
narodowym zasobie archiwalnym i 
archiwach  

50 lat / 10 lat w 
zależności od 
daty 
zatrudnienia 

N/D 

Dochodzenie roszczeń i obrony przed 
roszczeniami 

art. 6 ust. 1 lit. e) RODO - w zw. z ustawą 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny 
oraz z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych art. 42 ust. 5 

3 lata 
Podmioty z którymi 
administrator zawarł 
umowy powierzenia: 

Przysługujące Pani/Panu prawa 

• Prawo żądania dostępu do danych 
• Prawo żądania sprostowania danych 
• Prawo żądania usunięcia danych 
• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania 
• Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych 
Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa 

Informacja o możliwości wycofania zgody 

W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 
1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje 
Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem 

Obowiązek podania danych 
Podanie danych wynikających z Kodeksu Pracy jest obowiązkowe. Konsekwencją 
niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia umowy. 

 



Wróć na początek 

  



Wróć na początek 

INFORMACJA DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM NA UMOWĘ CYWILNO-PRAWNĄ 

Administrator Danych: Burmistrz Wolsztyna, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 64-200 Wolsztyn. 

Inspektor Ochrony Danych 
We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych można się kontaktować poprzez 

adres e-mail: iod@wolsztyn.pl 

Cele przetwarzania Podstawa prawna 
Czas 
przechowywania  

Odbiorcy 

Zawarcie oraz realizacja 
umowy cywilno-prawnej 

art. 6, ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest 
niezbędne do wykonania umowy, której stroną 
jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia 
działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, 
przed zawarciem umowy 

Do momentu 
zakończenia 
umowy 

Podmioty z którymi 
administrator 
zawarł umowy 
powierzenia 

Wykonanie obowiązków 
prawnych ciążących na 
pracodawcy m.in. zgłoszenia 
do ubezpieczeń społecznych 

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie obowiązku 
prawnego ciążącego na administratorze 

10 lat od 
zakończenia 
współpracy 

Podmioty z którymi 
administrator 
zawarł umowy 
powierzenia 
Zakład 
Ubezpieczeń 
Społecznych 

Urząd Skarbowy 

Prowadzenie dokumentacji 
księgowo-podatkowej 

wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO  

5 lat od 
zakończenia 
roku 

Podmioty z którymi 
administrator 
zawarł umowy 
powierzenia 
Urząd Skarbowy 

Archiwizacja danych 

art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO tj. przetwarzanie jest 
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z 
dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach  

5 lat od 
zakończenia 
roku 

N/D 

Dochodzenie roszczeń i 
obrony przed roszczeniami 

art. 6 ust. 1 lit. e) RODO - w zw. z ustawą z dnia 
23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny oraz z ustawą 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
art. 42 ust. 5 

5 lat od 
zakończenia 
roku 

Podmioty z którymi 
administrator 
zawarł umowy 
powierzenia 

Publikacja Pani/Pana 
wizerunku  w przypadku gdy 
wyrazisz na to zgodę 

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda na przetwarzanie 
danych 

Do czasu 
wycofania zgody 

Użytkownicy strony 
internetowej oraz 
BIP Urzędu 
Miejskiego 
Podmioty z którymi 
administrator 
zawarł umowy 
powierzenia 

Przysługujące Pani/Panu 
prawa 

• Prawo żądania dostępu do danych 
• Prawo żądania sprostowania danych 
• Prawo żądania usunięcia danych 
• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania 
• Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych 
ul. Stawki 2 00-193 Warszawa 

Informacja o możliwości 
wycofania zgody 

W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 
a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu 
prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem 

Obowiązek podania danych Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów oraz ich realizacji. 

 



Wróć na początek 

INFORMACJA DLA KONTRAHENTÓW URZĘDU MIEJSKIEGO 

Administrator Danych Burmistrz Wolsztyna, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 64-200 Wolsztyn. 

Inspektor Ochrony Danych 
We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych można się kontaktować poprzez 

adres e-mail: iod@wolsztyn.pl 

Cele przetwarzania Podstawa prawna 
Czas 
przechowywania  

Odbiorcy 

Zawarcie i wykonanie umowy  

przetwarzanie jest niezbędne do 
podjęcia działań przed zawarciem 
umowy i wykonania umowy zgodnie 
z art. 6, ust. 1 lit. b) RODO 

Do momentu 
rozwiązania 
umowy 

Podmioty z którymi administrator 
zawarł umowy powierzenia 

Składanie skarg i wniosków 

przetwarzanie jest niezbędne do 
wykonania zadania realizowanego w 
interesie publicznym (art. 6 ust. 1 
lit. e) RODO) – polegająca na dbaniu 
o jakość dostaw; 

12 miesięcy od 
czasu złożenia 
skargi 

Podmioty z którymi administrator 
zawarł umowy powierzenia 

Prowadzenie dokumentacji 
księgowo-podatkowej 

wypełnienie obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze – art. 
6 ust. 1 lit. c) RODO  

5 lat od 
zakończenia 
roku 

Podmioty z którymi administrator 
zawarł umowy powierzenia Urząd 
Skarbowy 

Dochodzenie roszczeń i 
obrona przed roszczeniami 

art. 6 ust. 1 lit. e) RODO - w zw. z 
ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
Kodeks Cywilny oraz z ustawą z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych art. 42 ust. 5 

5 lat od 
zakończenia 
roku 

Podmioty z którymi administrator 
zawarł umowy powierzenia 

Przysługujące Pani/Panu 
prawa 

• Prawo żądania dostępu do danych 
• Prawo żądania sprostowania danych 
• Prawo żądania usunięcia danych 
• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania 
• Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych 
ul. Stawki 2 00-193 Warszawa 

Obowiązek podania danych Podanie przez Panią/Pana danych jest niezbędne do zawarcia umów oraz ich realizacji. 

 

  



Wróć na początek 

INFORMACJA DLA PRACOWNIKÓW REPREZENTUJĄCYCH KONTRAHENTÓW URZĘDU MIEJSKIEGO 

Administrator Danych Burmistrz Wolsztyna, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 64-200 Wolsztyn. 

Inspektor Ochrony Danych 
We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych można się kontaktować poprzez 

adres e-mail: iod@wolsztyn.pl 

Cele przetwarzania Podstawa prawna 
Czas 
przechowywania  

Odbiorcy 

Wykonywanie działań 
zmierzających do zawarcia 
umowy 

przetwarzanie jest niezbędne do 
wykonania zadania realizowanego w 
interesie publicznym (art. 6 ust. 1 
lit. e) RODO) – polegająca na dbaniu 
o jakość dostaw; 

Do momentu 
wniesienia 
skutecznego 
sprzeciwu 

Podmioty z którymi administrator 
zawarł umowy powierzenia 

Wykonywanie działań 
koniecznych do zawarcia 
umowy 

przetwarzanie jest niezbędne do 
wykonania zadania realizowanego w 
interesie publicznym (art. 6 ust. 1 
lit. e) RODO) – polegająca na dbaniu 
o jakość dostaw; 

12 miesięcy od 
czasu złożenia 
skargi 

Podmioty z którymi administrator 
zawarł umowy powierzenia 

Prowadzenie dokumentacji 
księgowo-podatkowej (w 
przypadku informacji w 
zakresie imienia i nazwiska 
umieszczonej na 
dokumentach księgowych) 

wypełnienie obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze – art. 
6 ust. 1 lit. c) RODO  

5 lat od 
zakończenia 
roku 

Podmioty z którymi administrator 
zawarł umowy powierzenia  
Urząd Skarbowy 

Zgłaszanie reklamacji, 
ewentualnych skarg czy 
wniosków dot. współpracy 

przetwarzanie jest niezbędne do 
wykonania zadania realizowanego w 
interesie publicznym (art. 6 ust. 1 
lit. e) RODO) – polegająca na dbaniu 
o jakość dostaw; 

12 miesięcy od 
zgłoszenia 

Podmioty z którymi administrator 
zawarł umowy powierzenia 

Przysługujące Pani/Panu 
prawa 

• Prawo żądania dostępu do danych 
• Prawo żądania sprostowania danych 
• Prawo żądania usunięcia danych 
• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania 
• Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych 
ul. Stawki 2 00-193 Warszawa 

Kategorie danych Dane zwykłe kontaktowe 

Źródło danych Dane pozyskane zostały od Pani/Pana pracodawcy w celu realizacji zawartych umów. 

 

  



Wróć na początek 

INFORMACJA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH FORMULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

Administrator Danych Burmistrz Wolsztyna, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 64-200 Wolsztyn. 

Inspektor Ochrony 

Danych 

We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych można się kontaktować poprzez adres 

e-mail: iod@wolsztyn.pl 

Cele przetwarzania Podstawa prawna 
Czas 
przechowywani
a  

Odbiorcy 

Przyjęcie i rozpatrzenie 
oferty 

art. 6, ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie 
obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze w zw.  Ustawą z dnia 11 
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
Regulamin udzielania zamówień publicznych o 
wartości nieprzekraczającej  kwoty wskazanej 
w Art. 2.1.1) Ustawy – Prawo Zamówień 
Publicznych 

Do czasu 
wyboru 
najkorzystniejsz
ej oferty 

Podmioty z którymi 
administrator zawarł umowy 
powierzenia 

Archiwizacja danych 

art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO tj. przetwarzanie jest 
niezbędne do wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na administratorze w zw. 
z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 
zasobie archiwalnym i archiwach  

5 lat od 
zakończenia 
roku 

N/D 

Realizacja umowy z 
wybranym oferentem 

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest 
niezbędne do wykonania umowy, której dane 
dotyczą przez okres trwania umowy 

5 lat od 
zakończenia 
umowy 

Podmioty z którymi 
administrator zawarł umowy 
powierzenia 

Dochodzenie roszczeń i 
obrony przed 
roszczeniami 

art. 6 ust. 1 lit. e) RODO - w zw. z ustawą z 
dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny oraz z 
ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych art. 42 ust. 5 

5 lat od 
zakończenia 
roku 

Podmioty z którymi 
administrator zawarł umowy 
powierzenia 

Przysługujące Pani/Panu 
prawa 

• Prawo żądania dostępu do danych 
• Prawo żądania sprostowania danych 
• Prawo żądania usunięcia danych 
• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania 
• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. 
Stawki 2 00-193 Warszawa 

Obowiązek podania 
danych 

Podanie przez Panią/Pana danych jest niezbędne do rozpatrzenia złożonej oferty oraz w 
przypadku wyboru oferty do zawarcia umów oraz ich realizacji. 

 

  



Wróć na początek 

INFORMACJA DLA BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

Administrator Danych Burmistrz Wolsztyna, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 64-200 Wolsztyn. 

Inspektor Ochrony 

Danych 

We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych można się kontaktować poprzez adres e-

mail: iod@wolsztyn.pl 

Cele przetwarzania Podstawa prawna 
Czas 
przecho
wywania  

Odbiorcy 

Przeprowadzenie 
postępowania i 
udzielenie zamówienia 

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie 
obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze w zw. Ustawą z dnia 
11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych 

Zgodnie z 
art. 78 
ustawy 
PZP przez 
okres 4 
lat 

osoby lub podmioty, którym zostanie 
udostępniona dokumentacja postępowania 
w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
Publicznych, dalej „ustawa Pzp”; Zasada 
jawności ma zastosowanie do wszystkich 
danych osobowych z wyjątkiem danych, o 
których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 
2016/679 (szczególnej kategorii danych) 
Podmioty z którymi administrator zawarł 
umowy powierzenia 

Realizacja umowy z 
wybranym wykonawcą 

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – 
przetwarzanie jest niezbędne do 
wykonania umowy, której dane 
dotyczą przez okres trwania umowy 

5 lat od 
zakończe
nia 
umowy 

Podmioty z którymi administrator zawarł 
umowy powierzenia 

Prowadzenie 
dokumentacji 
księgowo-podatkowej 
w przypadku 
wybranego oferenta 

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie 
obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze w zw. z ustawą o 
finansach publicznych, ustawą o 
rachunkowości, ustawą o podatku 
dochodowym, ustawą o podatku od 
towarów i usług 

6 lat od 
zakończe
nia roku 

Podmioty z którymi administrator zawarł 
umowy powierzenia 

Archiwizacja danych 

art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO tj. 
przetwarzanie jest niezbędne do 
wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze w zw. z 
ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o 
narodowym zasobie archiwalnym i 
archiwach  

5 lat od 
zakończe
nia roku 

N/D 

Przysługujące 
Pani/Panu prawa 

• Prawo żądania dostępu do danych (zamawiający może żądać od osoby występującej z 
żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub 
daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 75 ustawy PZP) 

• Prawo żądania sprostowania danych (zgodnie z art. 19.2 i art. 76 ustawy PZP wykonanie tego 
obowiązku nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani 
zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z 
ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.) 

• Prawo żądania usunięcia danych 
• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania (zgodnie z art. 19.3 ustawy PZP wykonanie tego 

obowiązku nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego 
postępowania) 

• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. 
Stawki 2 00-193 Warszawa 

Obowiązek podania 
danych 

Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego. 

 

  



Wróć na początek 

INFORMACJA DLA OSÓB PODANYCH W DOKUMENTACJI POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ZŁOŻONEGO PRZEZ OFERENTA 

Administrator Danych Burmistrz Wolsztyna, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 64-200 Wolsztyn. 

Inspektor Ochrony 

Danych 

We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych można się kontaktować poprzez adres e-

mail: iod@wolsztyn.pl 

Cele przetwarzania Podstawa prawna 
Czas 
przecho
wywania  

Odbiorcy 

Przeprowadzenie 
postępowania i 
udzielenie zamówienia 

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie 
obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze w zw. Ustawą z dnia 
11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych 

Zgodnie z 
art. 78 
ustawy 
PZP przez 
okres 4 
lat 

osoby lub podmioty, którym zostanie 
udostępniona dokumentacja postępowania 
w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
Publicznych, dalej „ustawa Pzp”; Zasada 
jawności ma zastosowanie do wszystkich 
danych osobowych z wyjątkiem danych, o 
których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 
2016/679 (szczególnej kategorii danych) 
Podmioty z którymi administrator zawarł 
umowy powierzenia 

Archiwizacja danych 

art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO tj. 
przetwarzanie jest niezbędne do 
wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze w zw. z 
ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o 
narodowym zasobie archiwalnym i 
archiwach  

N/D 

Przysługujące 
Pani/Panu prawa 

• Prawo żądania dostępu do danych (zamawiający może żądać od osoby występującej z 
żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub 
daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 75 ustawy PZP) 

• Prawo żądania sprostowania danych (zgodnie z art. 19.2 i art. 76 ustawy PZP wykonanie tego 
obowiązku nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani 
zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z 
ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.) 

• Prawo żądania usunięcia danych 
• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania (zgodnie z art. 19.3 ustawy PZP wykonanie tego 

obowiązku nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego 
postępowania) 

• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. 
Stawki 2 00-193 Warszawa 

Źródło danych 
Dane zostały pozyskane od oferenta biorącego udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego. 

  



Wróć na początek 

INFORMACJA DLA OSÓB KTÓRYCH DOKUMENTY ZOSTAŁY PRZEKAZANE DO ARCHIWUM 

Administrator Danych Burmistrz Wolsztyna, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 64-200 Wolsztyn. 

Inspektor Ochrony 

Danych 

We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych można się kontaktować poprzez adres 

e-mail: iod@wolsztyn.pl 

Cele przetwarzania Podstawa prawna 
Czas 
przechowywani
a  

Odbiorcy 

Archiwizacja danych 
zgodnie z 
obowiązującymi 
przepisami 

art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO tj. przetwarzanie jest 
niezbędne do wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na administratorze w zw. 
z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 
zasobie archiwalnym i archiwach  

W zależności od 
kategorii 
sprawy 

Archiwum Państwowe w 
przypadku kategorii danych 
A oraz BE (informację 
uzyskasz u pracownika UM) 

Realizacja wniosku  
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie 
obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze 

5 lat od 
zakończenia 
roku 

Podmioty z którymi 
administrator zawarł umowy 
powierzenia 

Przysługujące Pani/Panu 
prawa 

• Prawo żądania dostępu do danych - wykonanie obowiązku, następuje w zakresie, w jakim 
dane osobowe podlegające udostępnieniu mogą być ustalone za pomocą istniejących środków 
ewidencyjnych (art. 22b ust. 3 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach) 
• Prawo żądania sprostowania danych ograniczone w stosowaniu w zw. z art. 22b ustawy z 
dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach tzn. administrator 
przyjmie od osoby, której dane dotyczą, pisemne sprostowanie lub uzupełnienie dotyczące jej 
danych osobowych, nie dokonując ingerencji w materiały archiwalne 
• Prawo żądania usunięcia danych 
• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania ograniczone w stosowaniu w zw. z art. 22b 
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach tzn. nie ma 
zastosowania art. 18 RODO lit. a) oraz b) RODO w związku z przetwarzaniem danych w  
archiwum. 
•  Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. 
Stawki 2 00-193 Warszawa 

 

  



Wróć na początek 

INFORMACJA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z ŚWIADCZEŃ Z ZFŚS 

Administrator Danych Burmistrz Wolsztyna, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 64-200 Wolsztyn. 

Inspektor Ochrony 

Danych 

We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych można się kontaktować poprzez adres 

e-mail: iod@wolsztyn.pl 

Cele przetwarzania Podstawa prawna 
Czas 
przechowywani
a  

Odbiorcy 

Realizacja świadczeń z 
ZFŚS 

• art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie 
jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na administratorze 
• art. 9 ust. 2 lit. b) RODO tj. przetwarzanie 
jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i 
szczególnych praw przez administratora lub 
osobę której dane dotyczą 

do czasu 
zrealizowania 
świadczenia 

Podmioty z którymi 
administrator zawarł umowy 
powierzenia 

Realizacja umowy o 
pożyczkę 

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest 
niezbędne do wykonania umowy, której dane 
dotyczą przez okres trwania umowy 

Do czasu spłaty 
pożyczki 

N/D 

Archiwizacja danych 

art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO tj. przetwarzanie jest 
niezbędne do wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na administratorze w zw. 
z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 
zasobie archiwalnym i archiwach  

5 lat od 
zakończenia 
roku 

N/D 

Dochodzenie roszczeń i 
obrony przed 
roszczeniami 

art. 6 ust. 1 lit. e) RODO - w zw. z ustawą z 
dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny oraz z 
ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych art. 42 ust. 5 

3 lata 
Podmioty z którymi 
administrator zawarł umowy 
powierzenia 

Przysługujące Pani/Panu 
prawa 

• Prawo żądania dostępu do danych 
• Prawo żądania sprostowania danych 
• Prawo żądania usunięcia danych 
• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania 
• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. 
Stawki 2 00-193 Warszawa 

Obowiązek podania 
danych 

Podanie przez Panią/Pana danych jest niezbędne aby móc korzystać ze świadczeń z 
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 

 

  



Wróć na początek 

INFORMACJA DLA OSÓB  W ZWIĄZKU Z NALICZENIEM O POBÓR OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Administrator Danych Burmistrz Wolsztyna, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 64-200 Wolsztyn. 

Inspektor Ochrony 

Danych 

We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych można się kontaktować poprzez adres 

e-mail: iod@wolsztyn.pl 

Cele przetwarzania Podstawa prawna 
Czas 
przechowywani
a  

Odbiorcy 

Przyjęcie deklaracji a w 
przypadku braku 
deklaracji wszczęcie 
postępowania oraz 
wydanie decyzji w 
sprawie: 

art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO tj. przetwarzanie jest 
niezbędne do wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na administratorze w zw. 
z: 

• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 
podatkowa 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

↓ ↓ 

Naliczenia o pobór opłat 
za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest 
niezbędne do wykonania umowy, której dane 
dotyczą przez okres trwania umowy 

5 lat 

1. Podmioty z którymi 
administrator zawarł umowy 
powierzenia: 
NSI Sp. Z O.O., Głogów, 67-
200, Ul. Wierzbowa 7,  

Archiwizacja danych 

art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO tj. przetwarzanie jest 
niezbędne do wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na administratorze w zw. 
z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 
zasobie archiwalnym i archiwach  

↑ ↑ 

Przysługujące Pani/Panu 
prawa 

• Prawo żądania dostępu do danych 
• Prawo żądania sprostowania danych 
• Prawo żądania usunięcia danych 
• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania 
• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. 
Stawki 2 00-193 Warszawa 

Obowiązek podania 
danych 

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W przypadku nie 
podania danych osobowych nie będą mogły zostać zrealizowane obowiązki wynikające z 
podpisania Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Niepodanie danych może skutkować wydaniem decyzji administracyjnej określającej wysokość 
opłaty. 

 

  



Wróć na początek 

INFORMACJA DLA OSÓB  PODLEGAJACYCH REJESTRACJI I KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ 

Administrator Danych Burmistrz Wolsztyna, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 64-200 Wolsztyn. 

Inspektor Ochrony 

Danych 

We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych można się kontaktować poprzez adres 

e-mail: iod@wolsztyn.pl 

Cele przetwarzania Podstawa prawna 
Czas 
przechowywani
a  

Odbiorcy 

Wpisanie do ewidencji 
oraz jej prowadzenie 
osób podlegających 
rejestracji oraz 
kwalifikacji wojskowej 

art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO tj. przetwarzanie jest 
niezbędne do wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na administratorze w zw. 
z Ustawa z dnia 21 listopada 1967 roku o 
powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej 

Do czasu 
przekazania 
sprawy 

1. Podmioty z którymi 
administrator zawarł umowy 
powierzenia 
2. Wojskowa Komenda 
Uzupełnień 
3. Starostwo Powiatowe w 
Wolsztynie 
4. Powiatowa Komisja 
Lekarska w Wolsztynie 

Archiwizacja danych 

art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO tj. przetwarzanie jest 
niezbędne do wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na administratorze w zw. 
z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 
zasobie archiwalnym i archiwach  

10 lat ↑ 

Przysługujące Pani/Panu 
prawa 

• Prawo żądania dostępu do danych 
• Prawo żądania sprostowania danych 
• Prawo żądania usunięcia danych 
• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania 
• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. 
Stawki 2 00-193 Warszawa 

Źródło danych Dane zostały pozyskane z rejestru mieszkańców prowadzonego przez Burmistrza Wolsztyna. 

 

  



Wróć na początek 

INFORMACJA DLA OSÓB  KTÓRYCH DANE PUBLIKOWANE SĄ W BIP URZĘDU MIASTA 

Administrator Danych Burmistrz Wolsztyna, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 64-200 Wolsztyn. 

Inspektor Ochrony 

Danych 

We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych można się kontaktować poprzez adres 

e-mail: iod@wolsztyn.pl 

Cele przetwarzania Podstawa prawna 
Czas 
przechowywa
nia  

Odbiorcy 

Udostępnianie informacji 
publicznej w BIP poprzez: 

art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO tj. przetwarzanie 
jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na administratorze w 
zw. z 

• Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym 

• Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o 
dostępie do informacji publicznej 

6 lat 

1. Podmioty z którymi 
administrator zawarł umowy 
powierzenia: 
2. Użytkownicy strony BIP 
jednostki 

Publikacja informacji o 
stanie majątkowym osób 
publicznych 

Umieszczanie informacji 
niezbędnych na stronie 
BIP Urzędu Gminy 

Przysługujące Pani/Panu 
prawa 

• Prawo żądania dostępu do danych 
• Prawo żądania sprostowania danych 
• Prawo żądania usunięcia danych 
• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania 
• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. 
Stawki 2 00-193 Warszawa 

Obowiązek podania 
danych 

W przypadku informacji publikowanej w BIP podanie danych jest warunkiem ustawowym.  

 

  



Wróć na początek 

INFORMACJA DLA STRAŻAKÓW Z OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ 

Administrator Danych: Burmistrz Wolsztyna, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 64-200 Wolsztyn. 

Inspektor Ochrony 

Danych 

We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych można się kontaktować poprzez adres e-

mail: iod@wolsztyn.pl 

Cele przetwarzania Podstawa prawna Czas  Odbiorcy 

Obsługa Ochotniczej 
Straży Pożarnej 
poprzez: 

art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO tj. przetwarzanie jest 
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze w zw. z 

↓ ↓ 

Kierowanie strażaków 
na badania lekarskie i 
psychologiczne 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
przeciwpożarowej 

5 lat 

1. Podmioty z którymi administrator 
zawarł umowy powierzenia: 
2. Archiwum Państwowe 
3. Przychodnie lekarskie, które 
wygrają zapytanie ofertowe / przetarg 

Ubezpieczenie 
strażaków 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
przeciwpożarowej 

5 lat 

1. Podmioty z którymi administrator 
zawarł umowy powierzenia: 
2. Firma ubezpieczeniowa w 
zależności od wyboru firmy w drodze 
zapytania ofertowego 

Kierowanie na kursy 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
przeciwpożarowej 

5 lat 

1. Podmioty z którymi administrator 
zawarł umowy powierzenia 
2. Archiwum Państwowe 
3. Państwowa Straż Pożarna 
4. Firmy szkoleniowe posiadające 
odpowiednie uprawnienia 

Rozliczanie kart 
paliwowoych 

Uchwała Rady Gminy Rudna w sprawie 
rozliczania kart paliwowych 

5 lat 
Podmioty z którymi administrator 
zawarł umowy powierzenia 

Wypłata ekwiwalentu 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
przeciwpożarowej 

5 lat 
Podmioty z którymi administrator 
zawarł umowy powierzenia 

Archiwizacja danych 

art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO tj. przetwarzanie jest 
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z 
dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach  

↑ N/D 

Przysługujące 
Pani/Panu prawa 

• Prawo żądania dostępu do danych 
• Prawo żądania sprostowania danych 
• Prawo żądania usunięcia danych 
• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania 
• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. 
Stawki 2 00-193 Warszawa 

Obowiązek podania 
danych 

Podanie danych jest warunkiem ustawowym. 

 

  



Wróć na początek 

INFORMACJA DLA OSÓB WPISANYCH DO REJESTRU WYBORCÓW 

Administrator Danych: Burmistrz Wolsztyna, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 64-200 Wolsztyn. 

Inspektor Ochrony 

Danych 

We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych można się kontaktować poprzez adres e-

mail: iod@wolsztyn.pl 

Cele przetwarzania Podstawa prawna Czas  Odbiorcy 

Prowadzenie rejestru 
wyborców w celu 
umożliwienia 
głosowania 

art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO tj. przetwarzanie jest 
niezbędne do wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na administratorze w zw. 
z:  

• Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks 
wyborczy 

Do czasu 
złożenia 
wniosku 

o 
wypisanie 

Podmioty z którymi administrator 
zawarł umowy powierzenia 

Sporządzanie listy 
wyborczych 

5 lat 

Archiwizacja danych 

art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO tj. przetwarzanie jest 
niezbędne do wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na administratorze w zw. 
z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 
zasobie archiwalnym i archiwach  

↑ N/D 

Przysługujące 
Pani/Panu prawa 

• Prawo żądania dostępu do danych 
• Prawo żądania sprostowania danych 
• Prawo żądania usunięcia danych 
• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania 
• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. 
Stawki 2 00-193 Warszawa 

Obowiązek podania 
danych 

Dane zostały pozyskane w związku ze złożonym przez Pana/Panią wnioskiem o wpisanie do 
rejestru. 

 

  



Wróć na początek 

INFORMACJA DLA OSÓB WPISANYCH DO REJESTRU MIESZKAŃCÓW 

Administrator Danych: Burmistrz Wolsztyna, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 64-200 Wolsztyn. 

Inspektor Ochrony 

Danych 

We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych można się kontaktować poprzez adres e-

mail: iod@wolsztyn.pl 

Cele przetwarzania Podstawa prawna Czas  Odbiorcy 

Rejestracja 
określonych w ustawie 
podstawowych danych 
identyfikujących 
tożsamość oraz status 
administracyjnoprawny 
osób fizycznych 

art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO tj. 
przetwarzanie jest 
niezbędne do wypełnienia 
obowiązku prawnego 
ciążącego na 
administratorze w zw. z:  
Ustawa z dnia 24 września 
2010 r. o ewidencji ludności 

dokumentacja spraw z zakresu 
ewidencji ludności po 50 
latach jest oceniana pod 
kątem możliwości zniszczenia 
natomiast dotycząca 
aktualizacji danych w 
ewidencji ludności niszczona 
jest po 5 latach 
dokumentacja spraw 
meldunkowych niszczona jest 
po 10 latach; 

1. Podmioty z którymi 
administrator zawarł umowy 
powierzenia 
2. Centrum Personalizacji 
Dokumentów MSWiA w zakresie 
realizacji zadania udostępnienia 
Pani / Pana danych. 
3. Centralny Ośrodek Informatyki, 
Aleje Jerozolimskie 132-136 02-
305 Warszawa, e-mail: 
coi@coi.gov.pl 

Wprowadzanie 
Pani/Pana danych do 
rejestru PESEL oraz 
udostępniania z niego 
Pana/Pani danych 

art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO tj. 
przetwarzanie jest 
niezbędne do wypełnienia 
obowiązku prawnego 
ciążącego na 
administratorze w zw. z:  
Ustawa z dnia 24 września 
2010 r. o ewidencji ludności 

bezterminowo 

Archiwizacja danych 

art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO tj. 
przetwarzanie jest 
niezbędne do wypełnienia 
obowiązku prawnego 
ciążącego na 
administratorze w zw. z 
ustawą z dnia 14 lipca 1983 
r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach  

↑ N/D 

Przysługujące 
Pani/Panu prawa 

• Prawo żądania dostępu do danych 
• Prawo żądania sprostowania danych 
• Prawo żądania usunięcia danych 
• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania 
• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. 
Stawki 2 00-193 Warszawa 

Obowiązek podania 
danych 

Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o ewidencji ludności (art. 8 i 10 ustawy). 
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Wróć na początek 

INFORMACJA DLA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W SESJI RADY GMINY 

Administrator Danych: Burmistrz Wolsztyna, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 64-200 Wolsztyn. 

Inspektor Ochrony Danych 
We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych można się kontaktować poprzez 

adres e-mail: iod@wolsztyn.pl 

Cele przetwarzania Podstawa prawna Czas  Odbiorcy 

Dokumentowanie Rady Gminy i 
Stałych Komisji Rady Gminy 
poprzez ↓ 

art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO tj. 
przetwarzanie jest niezbędne do 
wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze w zw. z: 

↓ ↓ 

Prowadzenie dokumentacji z 
posiedzeń sesji rady gminy 

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym 

6 lat 
Podmioty z którymi administrator 
zawarł umowy powierzenia 

Prowadzenie dokumentacji z 
posiedzeń komisji stałych Rady 
Gminy 

5 lat 

1. Podmioty z którymi administrator 
zawarł umowy powierzenia: 
2. Firma ubezpieczeniowa w 
zależności od wyboru firmy w drodze 
zapytania ofertowego 

Nagrywanie sesji Rady Gminy 6 lat 
1. Podmioty z którymi administrator 
zawarł umowy powierzenia 
2. Użytkownicy strony BIP  

Ustalenie wysokości diet 
radnych 

6 lat 
Podmioty z którymi administrator 
zawarł umowy powierzenia 

Prowadzenie bazy adresowej 
oraz korespondencyjnej 
radnych oraz sołtysów 

5 lat 
Podmioty z którymi administrator 
zawarł umowy powierzenia 

Archiwizacja danych 

art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO tj. 
przetwarzanie jest niezbędne do 
wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze w zw. z 
ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o 
narodowym zasobie archiwalnym i 
archiwach  

↑ N/D 

Przysługujące Pani/Panu prawa 

• Prawo żądania dostępu do danych 
• Prawo żądania sprostowania danych 
• Prawo żądania usunięcia danych 
• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania 
• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych 
Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa 

Obowiązek podania danych 
Podanie danych w zakresie dokumentacji z posiedzeń jest warunkiem ustawowym. 
Wejście na sesję Rady Gminy jest dobrowolne, aczkolwiek wiąże się z udostępnieniem 
wizerunku na stronie BIP Administratora. 

 

  



Wróć na początek 

INFORMACJA DLA OSÓB OBJĘTYCH DZIAŁANIAMI GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

Administrator Danych: Burmistrz Wolsztyna, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 64-200 Wolsztyn. 

Inspektor Ochrony 

Danych 

We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych można się kontaktować poprzez adres e-

mail: iod@wolsztyn.pl 

Cele przetwarzania Podstawa prawna Czas  Odbiorcy 

Podjęcie postępowania 
w sprawie 
zastosowania 
obowiązku leczenia 
odwykowego 

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie 
obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze w zw. z ustawą z dnia 26 
października o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

Do momentu 
zakończenia 
leczenia 

Instytucje, w ramach których 
przekazanie danych odbywa się na 
podstawie przepisów prawa, np. 
Policja 
Podmioty z którymi administrator 
zawarł umowy powierzenia 

Archiwizacja danych 

art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO tj. 
przetwarzanie jest niezbędne do 
wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze w zw. z 
ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o 
narodowym zasobie archiwalnym i 
archiwach  

5 lat od 
zakończenia roku 

N/D 

Przysługujące 
Pani/Panu prawa 

• Prawo żądania dostępu do danych 
• Prawo żądania sprostowania danych 
• Prawo żądania usunięcia danych 
• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania 
• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. 
Stawki 2 00-193 Warszawa 

Obowiązek podania 
danych 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. 

 

  



Wróć na początek 

MONITORING WIZYJNY 

Administrator Danych: Burmistrz Wolsztyna, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 64-200 Wolsztyn. 

Inspektor Ochrony Danych 
We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych można się kontaktować 

poprzez adres e-mail: iod@wolsztyn.pl 

Cele przetwarzania Podstawa prawna Czas  Odbiorcy 

Zapewnienie porządku publicznego 
i bezpieczeństwa obywateli oraz 
ochrony przeciwpożarowej i 
przeciwpowodziowej 

Art. 6 ust 1 lit. e) – zadania 
realizowane w interesie 
publicznym w zw. z Ustawą z 
dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym – art. 9a 

14 dni 
Instytucje, w ramach których 
przekazanie danych odbywa się na 
podstawie przepisów prawa, np. 
Policja 
Podmioty z którymi administrator 
zawarł umowy powierzenia 

Utrwalania dowodów popełnienia 
przestępstwa lub wykroczenia; 
przeciwdziałania przypadkom 
naruszania spokoju i porządku w 
miejscach publicznych, ochrony 
obiektów komunalnych i urządzeń 
użyteczności publicznej 

Art. 6 ust 1 lit. e) – zadania 
realizowane w interesie 
publicznym w zw. Ustawą z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o strażach 
gminnych art. 11 ust. 2. 

20 dni,  
w przypadku 
utrwalenia 
dowodów do 
czasu 
zakończenia 
postępowania 

W przypadku wystąpienia:  
Dochodzenie roszczeń i obrony 
przed roszczeniami 

art. 6 ust. 1 lit. e) RODO - w zw. 
z ustawą z dnia 23 kwietnia 
1964 r. Kodeks Cywilny oraz z 
ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 
r. o finansach publicznych art. 
42 ust. 5 

Do 6 lat  

Podmioty z którymi administrator 
zawarł umowy powierzenia,  
Kancelaria prawna 
Sąd właściwy 

Przysługujące Pani/Panu prawa 

• Prawo żądania dostępu do danych 
• Prawo żądania sprostowania danych 
• Prawo żądania usunięcia danych 
• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania 
• Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych 
Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa 

Obowiązek podania danych 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z 
przepisów prawa. 

 


