KLAUZULA INFORMACYJNA
Księga cmentarna i opłaty cmentarne
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Gmina Łagiewniki reprezentowana przez Wójta Gminy Łagiewniki
Adres: ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki
Tel. 74-8939455
2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych pod adresem email: biuro@msvs.com.pl
1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia ksiąg cmentarnych oraz ewidencji opłat
cmentarnych.
2. W związku z prawnym obowiązkiem ciążącym na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
wynikającym z:
- Ustawy z dnia 31 stycznia 1859 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2019r. poz. 1473 z
poź. Zm.);
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą
spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz. U. z 2008 r. Nr 48 poz. 284
z póź. zm.);
- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie
prowadzenia ewidencji grobów (Dz. U. z 2015 r. poz. 2257 z póź. zm.);
- Uchwały Rady Gminy Łagiewniki Nr XV/106/19 z dnia 28 listopada 2019 z. (ze zm.) w sprawie
ustalania wysokości opłat cmentarnych na cmentarzach komunalnych;.
3. Dane osobowe zawarte w księgach cmentarnych są Archiwizowane bezterminowo zgodnie z kategorią
archiwalną A.
4. Dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom –osoby będące stroną postępowania zgodnie z
art.73 K.p.a. w zakresie wglądu w akta sprawy, a także podmiotom przetwarzającym dane w imieniu
Administratora (Zakład Usług Komunalnych w Łagiewnikach, doradztwo prawne).
5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych (dane, które zostały zebrane z innych źródeł, w pewnych okolicznościach
będzie ograniczone i wynika z art. 236. § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego)
- możliwości poprawiania danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania (z zastrzeżeniem, iż
wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych nie wpływa na tok i wynik postępowania) oraz
do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia
danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa)
6. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani
decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym
stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

