
Klauzula informacyjna 

 
W związku z realizacją wymogów z art. 13 ust. 1 i 2  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 „RODO”), informujemy że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych,                       

ul. Sobieskiego 251, 84-200 Wejherowo, tel.: 58 677 50 00, e-mail: sekretariat@wznk.pl. 

2. Z Inspektorem ochrony danych można się skontaktować pisząc na adres poczty elektronicznej: 

iod@um.wejherowo.pl, lub pod numerem telefonu: 58 677 71-37  oraz listownie na adres:  ul. 12 Marca 195,                

84-200 Wejherowo. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach: 

a) realizacji zadań i obowiązków Gminy Miasta Wejherowa – w zakresie utrzymania i zarządzania Cmentarzem 

Komunalnym – którym administruję Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych – jednostka 

organizacyjna Urzędu Miejskiego w Wejherowie zgodnie z Uchwałą Nr VIIIk/XI/122/2019 Rady Miasta 

Wejherowa  z dnia 23 lipca 2019 r.; 

b) pochowania zwłok na Cmentarzu Komunalnym zgodnie z Ustawą z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach                

i chowaniu zmarłych i aktami wykonawczymi do Ustawy 

c) umowy zakupu miejsca grzebalnego przeznaczonego do pochowania zwłok zgodnie z Ustawą z dnia                        

31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych i aktami wykonawczymi do Ustawy; 

d) umowy zakupu miejsca grzebalnego w systemie rezerwacji za życia 

e) ekshumacji zwłok pochowanych na Cmentarzu Komunalnym   

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4,  odbiorcami Pani/Pana danych 

osobowych mogą być: 

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów 

władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

b) inne podmioty, które na podstawie stosowanych umów przetwarzają dane osobowe dla których 

Administratorem jest Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych 

5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym 

czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,                              

w szczególności ze względu na cele archiwalne. 

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: 

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku,  gdy dane są nieprawidłowe 

lub niekompletne; 

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych ( tzw. „prawo do bycia zapomnianym”); 

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

f) prawo do przenoszenia danych. 

7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, 

przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w zakresie w jakim przesłankę przetwarzania 

danych osobowych stanowi przepis prawa. 

9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. Administrator nie ma amiaru przekazywać 

danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
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