
INFORMACJE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH  
SAMORZĄDOWE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY OŚWIĘCIM  

  

Kiedy załatwiasz sprawy w CUW Oświęcim, podajesz nam swoje dane osobowe. Ich administratorem 

jest Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim, 32-600 Rajsko;ul. Edukacyjna 9. 

Wykorzystujemy je tylko w celach, które wynikają z przepisów prawa, zawartej z Tobą umowy lub Twojej 

zgody. Zbieramy tylko takie dane, które są konieczne, żeby załatwić Twoją sprawę. Czas ich 

przetwarzania regulują odpowiednie przepisy. 

 

Państwa  dane osobowe przetwarzane są  

a) w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa i statutu CUW, w szczególności ustaw 

kompetencyjnych a także obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne; 

b) zawarcia i realizacji umów; 

c) ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej; 

d) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 

publicznej powierzonej Administratorowi; 

e) w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej 

udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 

 

W związku z przetwarzaniem danych w jednym z ww. celów dane osobowe mogą być 

udostępniane innym upoważnionym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. 

Odbiorcami mogą być: 

a) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z nim 

umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie świadczenia usług;  

b) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów.  

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego 

zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy prawa 

powszechnie obowiązującego. W przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie 

zgody osoby, której dane dotyczą przetwarzanie odbywa się do czasu wycofania tej zgody.                                    

W przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia i realizacji umowy przetwarzanie 

odbywa się przez okres niezbędny do realizacji zawartej umowy, a po tym czasie w zakresie 

wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Ponadto w 

przypadku umów o dofinansowanie dane osobowe od momentu pozyskania przechowywane są przez 

okres wynikający z umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją, 

trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. 

 



Respektujemy wszystkie Twoje prawa 

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu 

wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy 

publicznej; 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

 f) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), 

g) w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody przysługuje 

prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

Poinformujemy Cię o każdej sytuacji, która mogłaby naruszać Twoje prawa i wolności. Szybko się nią 

zajmiemy i wyciągniemy wnioski, aby jeszcze lepiej chronić Twoje dane. Jeśli potrzebujesz uzyskać 

więcej informacji o ochronie Twoich danych osobowych w naszej jednostce, możesz skontaktować się 

z naszym inspektorem ochrony danych.  

 

Administrator Danych 
Administratorem Państwa danych jest Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim 

Można się z nami kontaktować w następujący sposób: 

• listownie, adres: Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim 32-600 Rajsko,                                
ul. Edukacyjna 9  

• przez e-mail: cuw@cuw.gminaoswiecim.pl 

• telefonicznie: 33 8429560  

Inspektor Ochrony Danych 
W Samorządowym Centrum Usług Wspólnych wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. 

Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 

Twoich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw. 

Inspektorem jest Pan Przemysław Paliwoda. Z inspektorem możesz się kontaktować: 

• listownie, adres: Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim 32-600 Rajsko,                 
ul. Edukacyjna 9  

• przez e-mail: iod@kancelariapaliwoda.pl 

• telefonicznie: 572 652 782 

mailto:iod@kimdom.slupsk.pl

