Polityka plików cookie oraz Klauzula Informacyjna
Ta witryna używa plików cookie.
"Cookies" (ciasteczka) co to takiego?
"Cookies" (ciasteczka) są to pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzane strony
internetowe i przechowywane na komputerze Internauty. Domyślne parametry
ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwisowi,
który je wcześniej utworzył.
Przykłady wykorzystania plików cookies na stronach:
przy informacjach na temat bieżącej sesji przeglądania,
mierzenie ruchu użytkownika na stronach za pomocą statystyk,
zapamiętywanie rozmiaru czcionki,
liki cookies serwisu Facebook oraz YouTube.
Użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików typu cookies na jego
urządzeniu. Istnieje możliwość zablokowania zapisywania cookies, zmieniając
ustawienia przeglądarki.
Klauzula Informacyjna
Urząd Gminy w Czarnkowie przy ul. Rybaki 3, 64-720 Czarnków, jako
podmiot sektora finansów publicznych podejmuje działania wynikające z
przepisów ustawy o samorządzie gminnym oraz realizuje inne zadania
ustawowe i statutowe. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w formie
tradycyjnej oraz elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.
Zgodnie z art. 4 ust. pkt. 7 RODO Administratorem Pani/Pana danych osobowych
jest Urząd Gminy w Czarnkowie reprezentowany przez Wójta - Kierownika
Jednostki.

Dokumenty zawierające Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez
okres określony przepisami prawa.
Przetwarzane dane osobowe nie są i nie będą udostępniane innym
podmiotom poza przypadkami, gdy obowiązek taki wynika z powszechnie
obowiązujących przepisów prawa lub zostanie na to wyrażona Pani/Pana zgoda.
Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji
międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym
również w formie profilowania. Ponadto informuję, że nadzór nad
przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych w Urzędzie
Gminy w Czarnkowie realizuje Inspektor Danych Osobowych e-mail: kontakt
smart-standards [dot] com lub jmrowicka

poczta [dot] onet [dot] pl tel. 602 241

239.
Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz
prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, o ile jest to zgodne z przepisami
powszechnie obowiązującego prawa. Bliższe informacje uzyskacie Państwo poprzez
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych lub innego organu kontrolnego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie
jego danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.
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