
 

 

 

 

Klauzula informacyjna 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Miasta Głowno reprezentowana przez 

Burmistrza Głowna z siedzibą w Głownie, ul. Młynarska 15, 95-015 Głowno, tel. (42) 719 11 51,  

e-mail: sekretariat@glowno.pl. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Burmistrza 

Głowna działającego przy pomocy Urzędu Miejskiego w Głownie (zwany dalej „Administratorem 

Danych”).  

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się  

z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@glowno.pl. 

3. Pani/pana osobowe będą przetwarzane będą w związku ze złożeniem wniosku dotyczącego 

szkody z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.  

4. Pani/pana dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F RODO. Pani/pana dane 

osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia spraw związanych z likwidacją zgłoszonej 

szkody na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  oraz ustawy z dnia  

23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. 

5. Pani/pana dane  zostaną przekazane  do ubezpieczyciela (Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych 

„TUW” ul. H. Raabego 13, 02-793 Warszawa) w związku z realizacją przedmiotowej szkody. 

Pani/pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

6. Dane osobowe będą udostępniane innym podmiotom uprawnionym do ich otrzymania  

na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub umów powierzenia, między innymi 

ubezpieczycielowi, dostawcom usług IT, obsłudze prawnej, brokerowi ubezpieczeniowemu 

obsługującemu gminę (Biuro Brokerów Ubezpieczeniowych Maxima Fides Sp. z o.o., ul. Gdańska 

91, 90-613 Łódź). 

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiadają państwo prawo do dostępu do treści 

swoich danych, sprostowania danych, usunięcia swoich danych, ograniczenia przetwarzania 

danych, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. 

8. Przysługuje pani/panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego  

w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

9. W trakcie przetwarzania pani/pana danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji ani profilowania. 

10. Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków 

wynikających z przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisów 

wykonawczych do niej tj. przez okres 10 lat. 

11. Podanie danych jest dobrowolne, niezbędne w związku ze zgłoszoną szkodą. 


