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Biuro Rady: 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina i Miasto 

Czerwionka-Leszczyny z siedzibą w Czerwionce-Leszczynach przy 

ul. Parkowej 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - abi@czerwionka-leszczyny.pl, 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych 
zadań urzędu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c 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) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 
119, str. 1), oraz na podstawie: 

 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875). 

1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty 

uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa 

oraz Biuletyn Informacji Publicznej i strona internetowa gminy (bez danych 

adresowych).  

2. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie niezbędnym do 

wypełniania obowiązku prawnego administratora. 

3. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo 

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody 

w dowolnym momencie w zakresie danych (nr telefonu, adres email). 

4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest 

Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa. 

5. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem:  

Ustawa o samorządzie gminnym jest obligatoryjne. 

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/1875


 

Wydział Inwestycji i Remontów: 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina i Miasto 

Czerwionka-Leszczyny z siedzibą w Czerwionce-Leszczynach przy 

ul. Parkowej 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - abi@czerwionka-leszczyny.pl, 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych 

zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b, c 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) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 

119, str. 1),  oraz na podstawie: 

 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 

 ustawy Prawo Budowlane, 

 ustawy Kodeks Cywilny. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty 

uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.  

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym 

z instrukcją kancelaryjną lub tak długo jak będzie trwał interes prawny 

administratora.  

6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest 

Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa. 

8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem: 

Prawo Zamówień Publicznych i Prawo Budowlane jest obligatoryjne 



 

Wydział Gospodarowania Odpadami: 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  

27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina i Miasto 

Czerwionka-Leszczyny z siedzibą w Czerwionce-Leszczynach przy 

ul. Parkowej 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - abi@czerwionka-leszczyny.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych 

zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c 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) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 

119, str. 1),  oraz na podstawie: 

 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017r. poz. 

1289 ze zm.),  

 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2017r. 

poz. 1201 z późń. zm.) 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty 

uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.  

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z instrukcją 

kancelaryjną lub jak długo będzie trwał interes prawny administratora. 

6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest 

Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa. 

8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem: 

ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, (Dz. U. z 2017r. poz. 

1289 ze zm.), ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. 

U. z 2017r. poz. 1201 z późń. zm.) 

           jest obligatoryjne 

. 



Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina i Miasto 

Czerwionka-Leszczyny z siedzibą w Czerwionce-Leszczynach przy 

ul. Parkowej 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny.        

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - abi@czerwionka-leszczyny.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ustawowych zadań 

urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c 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) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 

119, str. 1), oraz na podstawie:  

 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1289 ze zm.). 

4. Kategoria danych osobowych: dane niewrażliwe. 

5. Pana/Pani dane osobowe pozyskano z instytucji na mocy przepisów prawa. 

6. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą zgodnie z instrukcją 

kancelaryjną lub jak długo będzie trwał interes prawny administratora. 

7. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest 

Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa. 

9. Administrator nie planuje dalej przetwarzać danych osobowe w celu innym niż 

cel, w którym dane osobowe zostały zebrane. 

mailto:abi@czerwionka-leszczyny.pl


Kancelaria Urzędu: 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina i Miasto 

Czerwionka-Leszczyny z siedzibą w Czerwionce-Leszczynach przy 

ul. Parkowej 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - abi@czerwionka-leszczyny.pl, 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych 

zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c 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) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 

119, str. 1), oraz na podstawie: 

 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 roku 

w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt 

oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych, 

 Ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku, 

 Ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez 

osoby pełniące funkcje publiczne z 21 sierpnia 1997 r.  

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty 

uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.  

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym 

przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną lub tak długo jak będzie 

trwał interes prawny administratora. 

6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest 

Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa. 

8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem:   

 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 roku 

w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt 

oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych, 

 Ustawa o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku, 

 Ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez 

osoby pełniące funkcje publiczne z 21 sierpnia 1997 r. 

 jest obligatoryjne. 



Wydział Programowania o Funduszy Zewnętrznych: 
 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina i Miasto 

Czerwionka-Leszczyny z siedzibą w Czerwionce-Leszczynach przy 

ul. Parkowej 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - abi@czerwionka-leszczyny.pl, 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych 

zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a i lit. c 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) 

(Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1), oraz na podstawie: 

 Uchwały Nr XXXVIII/425/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 

z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu 

Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do 2022 roku”, 

 Ustawy o samorządzie gminnym. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty 

uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.  

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z jednolitym 

rzeczowym wykazem akt lub tak długo jak będzie trwał interes prawny 

administratora.  

6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych, prawo do ich sprostowania lub w zakresie wyrażonej zgody 

prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest 

Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa. 

8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym do rozpatrzenia wniosku 

jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie dobrowolne. 

 



Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki 

Nieruchomościami: 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina i Miasto 

Czerwionka-Leszczyny z siedzibą w Czerwionce-Leszczynach przy 

ul. Parkowej 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - abi@czerwionka-leszczyny.pl, 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych 

zadań urzędu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 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) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 

119, str. 1), oraz na podstawie: 

 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), 

 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst 

jednolity Dz.U. 2018 r., poz. 121 z późn. zm.), 

 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (tekst jednolity Dz.U. 2017 r., poz. 2187 z późn. zm.), 

 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.), 

 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (tekst 

jednolity Dz.U. 2017 r., poz. 2126 z późn. zm.), 

 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. 

2017 r., poz. 459 z późn. zm.). 

 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2018 

r., poz. 650 z późn. zm.) 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty 

uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.  

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnie z instrukcją 

kancelaryjną, a także tak długo, jak długo będzie trwał interes prawny 

administratora. 

6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych, prawo do ich sprostowania. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest 

Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa. 

8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem:  



a) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), 

b) ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst 

jednolity Dz.U. 2018 r., poz. 121 z późn. zm.), 

c) ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (tekst jednolity Dz.U. 2017 r., poz. 2187 z późn. zm.), 

d) ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.), 

e) ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (tekst 

jednolity Dz.U. 2017 r., poz. 2126 z późn. zm.), 

f) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. 

2017 r., poz. 459 z późn. zm.) 

g) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2018 

r., poz. 650 z późn. zm.) 

 - jest obligatoryjne. 



Referat Podatków: 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina i Miasto 

Czerwionka-Leszczyny z siedzibą w Czerwionce-Leszczynach przy 

ul. Parkowej 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - abi@czerwionka-leszczyny.pl, 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych 

zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c 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) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 

119, str. 1), oraz na podstawie: 

 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. 

z 2018 r., poz. 800), 

 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. 

Dz. U. z 2017r., poz. 1785 ze zm.), 

 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2017r., 

poz. 1892), 

 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. 

z 2017r., poz. 1821), 

 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym 

w administracji (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1201 ze zm.).  

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty 

uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.  

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym 

przepisami prawa – zgodnie z instrukcją kancelaryjną oraz tak długo jak 

będzie istniał interes prawny administratora. 

6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych, prawo do ich sprostowania. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest 

Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa. 

8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem: 

ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r., 

poz. 800), ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 

(t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1785 ze zm.), ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. 

o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1892), ustawa z dnia 30 

października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1821), 



ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym 

w administracji (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1201 ze zm.), jest obligatoryjne. 



Wydział Spraw Społecznych: 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina i Miasto 

Czerwionka-Leszczyny z siedzibą w Czerwionce-Leszczynach przy 

ul. Parkowej 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - abi@czerwionka-leszczyny.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych 

zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c 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) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 

119, str. 1), oraz na podstawie: 

 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017 

poz. 1875) oraz „Procedur Kontroli Finansowej w Urzędzie Gminy 

i Miasta Czerwionka-Leszczyny” 

 Zarządzenia Nr 414/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-

Leszczyny z 28 lipca 2017 roku, w sprawie procedur kontroli finansowej 

w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty 

uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.  

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat. 

6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania.  

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest 

Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa. 

8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem: 

Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017 poz. 

1875) oraz „Procedur Kontroli Finansowej w Urzędzie Gminy 

i Miasta Czerwionka-Leszczyny”, Zarządzenia Nr 414/17 Burmistrza Gminy 

i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 lipca 2017 roku, w sprawie procedur 

kontroli finansowej w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny jest 

obligatoryjne. 

 



Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina i Miasto 

Czerwionka-Leszczyny z siedzibą w Czerwionce-Leszczynach przy 

ul. Parkowej 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - abi@czerwionka-leszczyny.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych 

zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c 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) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 

119, str. 1), oraz na podstawie: 

 Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej, 

 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

 Uchwały Nr XVII/207/16 Rady Miejskiej w Czerwionce -Leszczynach 

z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków 

i trybu przyznawania dorocznych nagród w dziedzinie twórczości 

artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty 

uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.  

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z instrukcją 

kancelaryjną (kategoria archiwalna A – wieczyste przechowywanie). 

6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych, prawo do ich sprostowania.  

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest 

Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa. 

8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem: 

art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu 

i prowadzeniu działalności kulturalnej, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Uchwała Nr XVII/207/16 Rady 

Miejskiej w Czerwionce -Leszczynach z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie 

określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród 

w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury 

jest obligatoryjne. 



Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina i Miasto 

Czerwionka-Leszczyny z siedzibą w Czerwionce-Leszczynach przy 

ul. Parkowej 9, 44- 230 Czerwionka-Leszczyny. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - abi@czerwionka-leszczyny.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych 

zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c 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) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 

119, str. 1), oraz na podstawie: 

 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty 

uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.  

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z instrukcją 

kancelaryjną (kategoria archiwalna BE5 – lub jak długo będzie trwał interes 

prawny administratora. 

6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych, prawo do ich sprostowania oraz wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania.  

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest 

Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa. 

8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem:   

art. 18 ust. 1 pkt 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. 

o transporcie drogowym, art. 18 ust. 1, pkt 1 lit. A1 ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o transporcie drogowym 

jest obligatoryjne. 

 



Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Środowiska: 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina i Miasto 

Czerwionka-Leszczyny z siedzibą w Czerwionce-Leszczynach przy 

ul. Parkowej 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - abi@czerwionka-leszczyny.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych 

zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c 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) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 

119, str. 1), oraz na podstawie: 

 Ustawy z dnia 21 listopada 1967 br. o powszechnym obowiązku obrony 

Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1430 z późn. zm.), 

 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. 

z 2018 r. poz 620 z późn. zm.). 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty 

uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.  

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z instrukcją 

kancelaryjną. 

6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych, prawo do ich sprostowania oraz prawo do przenoszenia danych. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest 

Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa. 

8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem: 

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 br. o powszechnym obowiązku obrony 

Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1430 z późn. zm.), Ustawa 

z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. 

poz 620 z późn. zm.) jest obligatoryjne. 



Wydział Finansowo-Budżetowy Płace: 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina i Miasto 

Czerwionka-Leszczyny z siedzibą w Czerwionce-Leszczynach przy 

ul. Parkowej 9, 44-230 CZerwionka-Leszczyny. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - abi@czerwionka-leszczyny.pl, 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych 

zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b, c 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) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 

119, str. 1), oraz na podstawie: 

 Umowy o pracę, 

 Ustawy o pracownikach samorządowych z 21 listopada 2008 r. (Dz. U. z 

2016 r. poz. 902 z póż.zm.), 

 Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2018 poz. 108 t.j.) 

Dział III -wynagrodzenia, 

  Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 

społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 t.j.), 

 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych, 

 Ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z póź.zm.).          

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty 

uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.  

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym 

przepisami prawa lub tak długo jak będzie trwał interes prawny 

administratora. 

6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych, prawo do ich sprostowania.  

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest 

Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa. 

8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem: 

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. 

poz.1875 z póź.zm), Ustawa o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz.395 

z póź.zm.), Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2018 poz. 

108 t.j.) Dział III -wynagrodzenia, jest obligatoryjne. 



Wydział Finansowo-Budżetowy: 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016) informuję iż:  

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina i Miasto 

Czerwionka-Leszczyny z siedzibą w Czerwionce-Leszczynach przy 

ul. Parkowej 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych- abi@czerwionka-leszczyny.pl.  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych 

zadań urzędu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 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) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 

119, str. 1), oraz na podstawie: 

 Ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.), 

 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13.09.2017 r. w sprawie 

szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu 

państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek 

budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych 

funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających 

siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 

1911), 

 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. 

poz. 2077), 

 oraz ustawy szczegółowe dotyczące danej sprawy. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty 

uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym 

przepisami prawa lub tak długo jak długo będzie trwał interes prawny 

administratora. 

6. Posiada Pan/ Pani prawo żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych, prawo do ich sprostowania. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest 

Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa. 

8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem: 

 Ustawa o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13.09.2017 r.w sprawie 

szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu 

państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek 

budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych 
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funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających 

siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 

1911), 

 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. 

poz. 2077) 

 Ustawa  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. 

poz. 1875)  

            jest obligatoryjne. 

 



Wydział Spraw Obywatelskich: 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina i Miasto 

Czerwionka-Leszczyny z siedzibą w Czerwionce-Leszczynach przy 

ul. Parkowej 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - abi@czerwionka-leszczyny.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych 

zadań urzędu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 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) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 

119, str. 1), oraz na podstawie: 

 Ustawy z dnia 16 września 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn.zm.), 

 Ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2017 

r., poz. 657 z późn.zm.), 

 Ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 

2017 r., poz. 1464 z późn.zm.), 

 Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (t.j.Dz.U. z 2018 

r., poz. 408), 

 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. z 2017 r., 

poz. 15 z późn.zm.), 

 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania 

przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii 

Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. z 2017 r., poz. 

1316). 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty 

uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.  

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym 

przepisami prawa. 

6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych, prawo do ich sprostowania.  

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest 

Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa. 

8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ww. ustawodawstwem 

jest obligatoryjne. 
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Urząd Stanu Cywilnego: 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina i Miasto 

Czerwionka-Leszczyny z siedzibą w Czerwionce-Leszczynach przy 

ul. Parkowej 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – abi@czerwionka-leszczyny.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych 

zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c 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) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 

119, str. 1), oraz na podstawie: 

 Ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj. Dz.U.                             

z 2017 poz. 682) 

 Ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. 

Dz.U. z 2016 poz. 2064 ze zm.) 

 Ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (tj. 

Dz.U. z 2016 poz. 10). 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty 

uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.  

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym 

przepisami prawa / zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 

6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych, prawo do ich sprostowania. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest 

Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa. 

8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem: 

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj. Dz.U.                      

z 2017 poz. 682), Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu 

cywilnego (tj. Dz.U. z 2016 poz. 2064 ze zm.), Ustawa z dnia 17 października 

2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (tj. Dz.U. z 2016 poz. 10) jest 

obligatoryjne. 



Wydział Organizacyjny: 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina i Miasto 

Czerwionka-Leszczyny z siedzibą przy ul. Parkowej 9, 44-230 Czerwionka-

Leszczyny. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - abi@czerwionka-leszczyny.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych 

rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a 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) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 

119, str. 1), oraz na podstawie:  

 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. 

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione 

do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest 

Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa. 

8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa 

a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. 



Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina i Miasto Czerwionka-

Leszczyny z siedzibą przy ul. Parkowej 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - abi@czerwionka-leszczyny.pl. 

3. Celem przetwarzania jest zatrudnianie, pomoc socjalna, zapewnienie 

komercyjnych świadczeń socjalnych oraz bezpieczeństwo i organizacja pracy na 

podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c 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) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1), oraz na 

podstawie: 

 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r., 

 na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, jako zgody na publikację wizerunku, na 

przekazanie danych innym podmiotom, na publikację danych na stronie 

www Urzędu praz w BIP. 

 na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b, jako umowy o pracę. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 

 Medycyna pracy, 

 Pakiet socjalny. 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 50 lat, na 

podstawie Kodeksu Pracy a w pozostałych przypadkach do ustania przyczyn 

biznesowych oraz do momentu odwołania zgody. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest 

Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa. 

8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa 

a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. 

 



Referat Obrotu Nieruchomościami: 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina i Miasto Czerwionka-

Leszczyny z siedzibą w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Parkowej 9, 

44-230 Czerwionka-Leszczyny. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – abi@czerwionka-leszczyny.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych 

zadań urzędu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c 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 rozporządzenia o ochronie danych), (Dz. Urz. UE. 

L str. 119, s.1), przetwarzane będą w celu realizacji działań objętych 

dobrowolnie złożonym wnioskiem i/lub zmierzających do zawarcia oraz 

wykonania żądanej umowy w zakresie wynikającym z: 

 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst 

jednolity Dz.U. 2018 r., poz. 121 z późn. zm.), 

 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz.U. 

2018 r. poz. 716), 

 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. 

2017 r., poz. 459 z późn. zm.), 

 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

(tekst jednolity Dz.U. 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), 

 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności nieruchomości, 

 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst 

jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.).  

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione 

do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz, jeśli 

będzie to konieczne, mamy prawo je przekazywać w celu realizacji 

wnioskowanych usług – upoważnionym podmiotom. 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą nie krócej niż wynika to 

z instrukcji kancelaryjnej a tak długo, jak długo będzie trwał interes prawny 

administratora. 

6. Posiada Pani/Pan wobec administratora dostępu do danych osobowych prawo 

do żądania ich sprostowania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania. 



7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest 

Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa. 

8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, a obowiązek ten wynika 

z przepisów prawnych w oparciu, o które sprawa jest realizowana. Podanie 

innych danych np. numer telefonu czy adres e-mail może nastąpić w oparciu 

o Pani/Pana zgodę, którą należy uwzględnić we wniosku.  

9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany i nie będą poddane procesowi profilowania 

 



Straż Miejska: 
 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina i Miasto Czerwionka-

Leszczyny z siedzibą w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Parkowej 9, 

44-230 Czerwionka-Leszczyny. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – abi@czerwionka-leszczyny.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych 

zadań urzędu art. 6 ust. 1 lit. c 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) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1), 

oraz na podstawie: 

 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione 

do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą nie krócej niż wynika to 

z instrukcji kancelaryjnej a tak długo, jak długo będzie trwał interes prawny 

administratora. 

6. Posiada Pani/Pan wobec administratora dostępu do danych osobowych prawo 

do żądania ich sprostowania. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest 

Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa. 

8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, a obowiązek ten wynika 

z przepisów prawnych w oparciu, o które działa Straż Miejska.  

9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany i nie będą poddane procesowi profilowania. 



Wydział Zamówień Publicznych: 
 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina i Miasto Czerwionka-

Leszczyny z siedzibą w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Parkowej 9, 

44-230 Czerwionka-Leszczyny. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – abi@czerwionka-leszczyny.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych 

zadań urzędu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 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) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 

119, str. 1), oraz na podstawie: 

 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych. 
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być Osoby fizyczne lub 

podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa podmioty upoważnione 

do kontroli podmioty, które brały udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

lub które złożyły wniosek o udostępnienie informacji publicznej. 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą nie krócej niż wynika to 

z instrukcji kancelaryjnej a tak długo, jak długo będzie trwał interes prawny 

administratora. 

6. Posiada Pani/Pan wobec administratora dostępu do danych osobowych prawo 

do żądania ich sprostowania. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest 

Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa. 

8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, a obowiązek ten wynika 

z przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych. 

9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany i nie będą poddane procesowi profilowania. 



Wydział Mienie i Geodezji: 
 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina i Miasto 

Czerwionka-Leszczyny z siedzibą w Czerwionce-Leszczynach przy 

ul. Parkowej 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - abi@czerwionka-leszczyny.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych 

zadań urzędu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c 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 rozporządzenia o ochronie danych), (Dz. Urz. 

UE. L str. 119, s.1), oraz na podstawie:  

 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity 

z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.); 

 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia z dnia 3 lipca 2017 r. 

w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1330); 

 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z póżń. 

zm.); 

 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej 

(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.); 

 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 

(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 ze zm.); 

 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 

2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz.U. z 2012 

r., poz. 125); 

 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 121z późn. zm) 

 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. 

poz. 395 z póżn. zm.) 

 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 

29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków 

 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Klasyfikacji Środków 

Trwałych z dnia 3 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1864); 

 Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz.U. 

Z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm); 



 Ustawy o drogach publicznych z dnia 9 listopada 2017 r. (t.j. Dz.U. 

Z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.); 

 Przepisów wprowadzających ustawę o samorządzie terytorialnym 

i pracownikach samorządowych z dnia 10 maja 1990 r. (Dz. U. Nr 32, 

poz. 191) 

 Ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. 

U. 2017, poz 60 ze zm.); 

 Ustawy o księgach wieczystych i hipotece z 6 lipca 1982 r. (Dz. U. 2018 

r., poz 106, 431); 

 Ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację 

publiczną z dnia 13 października 1998 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze 

zm.); 

 Ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa z 

19 października 1991 r. (Dz. U. z 2016 r., poz 1491 ze zm.); 

 Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (t.j. Dz.U. 

Z 2018 r. poz. 155 z póżn. zm.); 

 Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. 

zm.); 

 Prawo łowieckie z dnia 13 października 1995 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 

1295  z póżn. zm); 

 Ustawa o lasach z dnia 28 września 1991 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 788 

z późn.zm); 

 Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia z dnia 11 kwietnia 2003 r.  

(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2196 z późn. zm.); 

 Rozporządzenia Ministra Środowiska z 8 marca 2010 r. w sprawie 

sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat 

odszkodowania za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. z 2010, 

Nr 45, poz. 272)  

 Rozporządzenia Rady Ministrów z 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu 

i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268, poz. 

2663). 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty 

uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.  

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym 

przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną lub tak długo jak będzie 

trwał interes prawny administratora. 

6. Posiada Pani/Pan wobec administratora dostępu do danych osobowych 

prawo do żądania ich sprostowania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania.  

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest 

Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa. 



8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, a obowiązek ten wynika 

z przepisów prawnych w oparciu, o które sprawa jest realizowana. Podanie 

innych danych np. numer telefonu czy adres e-mail może nastąpić w oparciu 

o Pani/Pana zgodę, którą należy uwzględnić we wniosku.  

9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany i nie będą poddane procesowi profilowania. 

 

 


