 Bulkowo, dnia …........................
…..................................................
(imię i nazwisko)
…...................................................
…...................................................
(adres zamieszkania)
URZĄD GMINY BULKOWO
ul. Szkolna 1
09-454 Bulkowo

Wniosek
Proszę o dokonanie poświadczenia własnoręczności podpisu na dokumencie: 	
	
(podać nazwę dokumentu)
który przedkładać będę w sprawie:
	
(podać rodzaj sprawy, nazwę urzędu lub instytucji)
Do wniosku dołączam dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej	UWAGA: dokonanie czynności urzędowej, jaką jest poświadczenie własnoręczności podpisu podlega opłacie skarbowej w wysokości 9,- zł od podpisu. Poświadczenie własnoręczności podpisu na dokumentach kierowanych do ZUS i KRUS jest zwolnione z opłaty skarbowej.


 dokonanej w dniu 	
na kwotę: …..........................................


….................................................
(podpis wnioskodawcy)








KATA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
ADMINISTRATOR

Nazwa administratora

Dane kontaktowe
Gmina Bulkowo
ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Imię i nazwisko 
Dane kontaktowe 
Damian Grodziński 
iod@bulkowo.pl
CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH, OKRES PRZETWARZANIA
l.p.
Cel
Podstawa prawna
Okres przetwarzania
1.
Świadczenie społecznie oczekiwanych usług dodatkowych.
art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej: RODO)
Do momentu wycofania zgody.
2.
Zawieranie i wykonywanie umów.
art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
Do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych, (chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej) lub rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).
3.
Przechowywanie i archiwizacja dokumentów zawierających dane osobowe.
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
Określony na podstawie art. 6 ust. 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j.: Dz.U. 2019 poz. 553 ze zm.) w zw. z treścią Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67).
4.
Ochrona żywotnych interesów mieszkańców Gminy Bulkowo lub innych osób fizycznych.
art. 6 ust. 1 lit. d) RODO
Przez okres niezbędny do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub przez okres wskazany przepisami prawa.
5.
Wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Gminę Bulkowo, jej organy i Urząd, a wynikających z przepisów szczególnych regulujących ich działalność.
art. 6 ust. 1 lit. e) RODO
Przez okres niezbędny do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub przez okres wskazany przepisami prawa.
6.
Realizowanie prawnie uzasadnionych interesów przez Gminę Bulkowo, jej organy i Urząd.
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
Przez okres niezbędny do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub przez okres wskazany przepisami prawa.
ODBIORCY DANYCH
1.
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 (m. in. Urząd Skarbowy, ZUS, zakłady opieki zdrowotnej)
2.
Upoważnieni pracownicy administratora danych, w zakresie określonym prawem. 
3.
W ograniczonym zakresie - firmy świadczące usługi wsparcia lub utrzymania systemu informatycznego, kurierzy, Poczta Polska i inni operatorzy pocztowi, banki.
PRZEKAZYWANIE DANYCH DO EOG LUB PAŃSTWA TRZECIEGO
1.
Administrator nie przekazuje danych do państwa trzeciego i państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Państwa dane osobowe nie są przedmiotem zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.
PRAWA
1.
Prawo żądania dostępu do danych osobowych 
W każdym momencie mają Państwo dostęp do treści swoich danych. 

W celu skorzystania z prawa należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych lub pracownikiem Urzędu Gminy.
2.
Prawo sprostowania danych
Mogą Państwo w każdej chwili sprostować treść swoich danych, jeżeli są np. nieprawdziwe lub błędne.

W celu skorzystania z prawa należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych lub pracownikiem Urzędu Gminy.
3.
Prawo usunięcia danych
Administrator usuwa Państwa dane po ustaniu okresów przetwarzania określonych przepisami prawa lub po ustaniu celu, dla którego dane zostały zebrane. 
Mogą Państwo w każdej chwili zgłosić żądanie usunięcia danych, jeżeli nie zostały one usunięte po ustaniu okresów, o których mowa powyżej lub jeżeli wycofaliście Państwo zgodę na ich przetwarzanie - wyłącznie w przypadku, gdy ta zgoda była jedyną podstawą prawną przetwarzania. 

W celu skorzystania z prawa należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych lub pracownikiem Urzędu Gminy.
4.
Prawo ograniczenia przetwarzania
Jeżeli zachodzi podejrzenie, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, mają Państwo prawo zarządzać ograniczenia ich przetwarzania do czasu wyjaśnienia sprawy. 

W celu skorzystania z prawa należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych.
5. 
Prawo do wycofania zgody
Wyłącznie w sytuacjach, kiedy nie istnieją inne podstawy prawne przetwarzania danych niż ustawa i wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych – istniej możliwość jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych dokonanego przed jej wycofaniem. 

W celu skorzystania z prawa należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych lub pracownikiem Urzędu Gminy.
6. 
Prawo do złożenia skargi do organu nadzoru
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych zapraszamy do kontaktu z obsługą administracyjną biura. Przysługuje Państwu zawsze prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE DLA BEZPIECZEŃSTWA
1.
Dokumenty przechowywane są w zamykanych na klucz szafach.
2.
Pomieszczenia są zamykane w trakcie i po godzinach pracy tak, aby do dokumentów nie miały dostępu osoby nieupoważnione.
3.
Dostęp do dokumentów mają wyłącznie osoby upoważnione.
4.
System informatyczny jest zabezpieczony hasłami, stosowany jest system antywirusowy i firewall.
5.
Stosowany jest monitoring sygnału alarmu.


