
 

Obowiązek informacyjny 
 

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Helu, którego dane kontaktowe są następujące: 
- telefon (58) 677-72-40  
- adres ul. Wiejska 50, 84-150 Hel 
- adres e-mail: ratusz@gohel.pl   

 

Dane kontaktowe Inspektora osobowych danych:  Alicja Piechowska, adres e-mail iod@gohel.pl  
 
Burmistrz Helu przetwarza dane osobowe mieszkańców miasta Helu oraz osób prowadzących działalność 
gospodarczą nie będących mieszkańcami Helu, a także osób, które składają wszelkie zapytania, skargi, 
wnioski. Celem przetwarzania jest realizacja obowiązków nałożonych przez przepisy prawa, w tym  
w szczególności: ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz innych przepisów prawa,  
w tym także prawa miejscowego, nakładające na Burmistrza realizację zadań publicznych, przepisy prawa 
pracy, zabezpieczenia społecznego, ochrony socjalnej. Podstawą może być także zgoda osoby, której dane 
dotyczą. 
 
Burmistrz Helu jako pracodawca przetwarza dane osobowe kandydatów do pracy, pracowników oraz osób,  
z którymi zawarto umowy cywilnoprawne, praktykantów, wolontariuszy i stażystów. Celem przetwarzania jest 
realizacja praw i obowiązków nałożonych przez przepisy prawa lub zgodę osoby, której dane dotyczą. 
 

Dane osobowe przetwarzane są na czas realizacji celu, a po jego zakończeniu na czas przechowywania  
i archiwizacji, wynikającej z przepisów prawa.  
 
Dane osobowe są udostępniane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa. 
 

Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż ten, w którym dane osobowe 
są zbierane.  
 

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, ograniczenia 
przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
 

W stosunku do przetwarzania danych osobowych, na które osoba wyraziła zgodę, ma prawo wycofać się ze 
zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem, żądać usunięcia danych oraz ma prawo do bycia zapomnianym.  
 

Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wniosku na adres korespondencyjny Administratora. 
Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające  
z przepisów prawa. 
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