OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Ogólna klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informujemy, iż administratorem
Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Września z siedzibą w
Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni, 62-300 Września, ul. Ratuszowa 1.
Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań.
Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Przetwarzanie danych wymagane jest w związku z obowiązującym ustawodawstwem, w
tym między innymi:
- ustawą o samorządzie gminnym, ustawą o pracownikach samorządowych, ustawą o
strażach gminnych,
- ustawą Kodeks postępowania administracyjnego, ustawą Kodeks pracy, ustawą Kodeks
wykroczeń, ustawą Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, ustawą Kodeks karny
wykonawczy,
- rozporządzeniem w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych,
- ustawą o ewidencji ludności, ustawą o dowodach osobistych, ustawą Prawo o aktach stanu
cywilnego,
- ustawą Kodeks wyborczy,
- ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, ustawą o podatku rolnym, ustawą o podatku
leśnym, ustawą o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ustawą o ochronie przyrody,
- ustawą o gospodarce nieruchomościami, ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, rozporządzeniem w sprawie wzoru rejestru decyzji o warunkach zabudowy
oraz wzorów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- ustawą o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości,
- ustawą o dodatkach mieszkaniowych, ustawą Prawo energetyczne,
- ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawą o odpadach,
rozporządzeniem w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów
zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w
których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest,
- ustawą o transporcie drogowym, ustawą o drogach publicznych,
- ustawą Prawo ochrony środowiska,
- ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne,
- rozporządzeniem w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów,
- ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
- ustawą o ochronie przeciwpożarowej,
- rozporządzeniem w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,
- ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,

- ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- ustawą o swobodzie działalności gospodarczej,
- ustawą o petycjach, rozporządzeniem w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania
skarg i wniosków,
- ustawą Prawo o zgromadzeniach,
- ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
- ustawą o podatku od towarów i usług,
- ustawą Prawo zamówień publicznych,
- uchwałą w sprawie ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek
opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego
parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania,
oraz niektórych innych ustaw.
Klauzula informacyjna dla interesantów / kontrahentów oraz przyszłych klientów
Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Września z
siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni, 62-300 Września, ul. Ratuszowa 1;
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
w celu realizacji ustawowych zadań gminy oraz przepisów prawa i nie będą udostępniane
innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa;
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
4) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem, w tym:
- art. 106e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017
r. poz. 1221 z późn. zm.), jest obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach ma charakter
dobrowolny.
Klauzula informacyjna dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Września z
siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni, 62-300 Września, ul. Ratuszowa 1,
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
w celu zatrudniania oraz przyznawania świadczeń socjalnych i nie będą udostępniane innym
podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa,
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
4) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym Kodeksem Pracy jest obligatoryjne,
a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
Klauzula informacyjna dla interesantów Burmistrza / Zastępców Burmistrza w
zbiorze danych osobowych „Kalendarz spotkań”
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Września z
siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni, 62-300 Września, ul. Ratuszowa 1;
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
w celu realizacji ustawowych zadań gminy oraz przepisów prawa i nie będą udostępniane
innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa;
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
4) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do umówienia wizyty z
Burmistrzem lub Zastępcami Burmistrza.
Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Rejestr korespondencji
wychodzącej i przychodzącej”
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Września z
siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni, 62-300 Września, ul. Ratuszowa 1;
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
w celu dopełnienia obowiązków ustawowych Gminy Września związanych z prowadzeniem
rejestru korespondencji wychodzącej i przychodzącej z/do Urzędu Miasta i Gminy we
Wrześni wynikających z powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z
2017 r. poz. 1257 z późn. zm.);
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
4) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne,
a w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny.
Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Zbiór kandydatów do pracy”
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta
i Gminy Września z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni, 62-300 Września, ul.
Ratuszowa 1,
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu tej rekrutacji,
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
4) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia
rekrutacji.
Klauzula informacyjna dla wolontariuszy
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta
i Gminy Września z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni, 62-300 Września, ul.
Ratuszowa 1,
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji wolontariatu,
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
4) podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Klauzula informacyjna dla umów-zleceń, umów o dzieło oraz z osobami fizycznymi
prowadzącymi własną działalność gospodarczą
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Września z
siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni, 62-300 Września, ul. Ratuszowa 1,
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
w celu zawarcia oraz realizacji umowy i nie zostaną udostępnione innym podmiotom niż
upoważnione na podstawie przepisów prawa,
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
4) podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawartych umów oraz
prowadzenia rozliczeń między stronami jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie jest
dobrowolne.
Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w /konsultacjach / promocjach /
konkursach
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Września z
siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni, 62-300 Września, ul. Ratuszowa 1,
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
w celu realizacji obsługi promocji oraz / lub konsultacji, konkursów i nie będą udostępniane
innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa,
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
4) podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych w
pkt. 2 jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Monitoring wizyjny miasta”
Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Września z
siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni, 62-300 Września, ul. Ratuszowa 1,
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu obserwowania i rejestrowania obrazu
zdarzeń w miejscach publicznych oraz zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa
mieszkańców na terenie Wrześni,
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
4) Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na
podstawie przepisów prawa,
5) więcej informacji można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu: 616407377 lub
drogą elektroniczną: it@wrzesnia.pl, www.wrzesnia.pl
Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Monitoring wizyjny ratusza”

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Września z
siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni, 62-300 Września, ul. Ratuszowa 1,
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu obserwowania i rejestrowania obrazu
zdarzeń w obiekcie publicznym – ul. Ratuszowa 1 i ul. Fabryczna 14 we Wrześni oraz na
parkingu wewnętrznym, aby zapewnić bezpieczeństwo i porządek publiczny oraz ochronę
osób i mienia,
3) Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na
podstawie przepisów prawa,
4) więcej informacji można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu: 616407377 lub
drogą elektroniczną: it@wrzesnia.pl, www.wrzesnia.pl
Klauzula informacyjna dla osób zgłaszających projekt lub uczestniczących
w głosowaniu w ramach Budżetu Obywatelskiego
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach Budżetu
Obywatelskiego jest Burmistrz Miasta i Gminy Września z siedzibą w Urzędzie Miasta i
Gminy we Wrześni, 62-300 Września, ul. Ratuszowa 1,
2) celem zbierania danych osobowych w ramach Budżetu Obywatelskiego jest w
szczególności możliwość zweryfikowania, czy osoby zgłaszające projekt lub uczestniczące
w głosowaniu w ramach Budżetu Obywatelskiego są do tego uprawnione. Odbiorcami tych
danych będą członkowie Zespołu, pracownicy Urzędu oraz osoby biorące udział w
opiniowaniu złożonych projektów,
3) osoby zgłaszające projekt lub uczestniczące w głosowaniu w ramach Budżetu
Obywatelskiego mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
4) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zgłoszenia projektu lub
przeprowadzenia głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Klauzula informacyjna dla osób popełniających wykroczenia
Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) informujemy, że:
1) administratorem Pani / Pana danych jest Burmistrz Miasta i Gminy Września z siedzibą
w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni (62-300), ul. Ratuszowa 1;
2) Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia właściciela pojazdu w
związku z wykroczeniem i rozliczenia;
3) Gmina Września pozyskała Pani / Pana dane osobowe z CEPIK (Systemu
Informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców), który jest prowadzony
przez Ministra Cyfryzacji z siedzibą w Ministerstwie Cyfryzacji w Warszawie (00-060), ul.
Królewska 27;
4) posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
5) na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani /
Panu prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania
Pani / Pana danych ze względu na Pani / Pana szczególną sytuację, jak również – na
podstawie art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy o ochronie danych osobowych ma Pani / Pan prawo

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych w innych celach lub wobec
przekazywania ich innemu administratorowi danych.
Klauzula informacyjna dla osób korzystających ze Strefy Płatnego Parkowania
Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) informujemy, że:
1) administratorem Pani / Pana danych jest Burmistrz Miasta i Gminy Września z siedzibą
w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni (62-300), ul. Ratuszowa 1;
2) Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia właściciela pojazdu w
związku z nieuiszczeniem opłaty za korzystanie ze Strefy Płatnego Parkowania i
rozliczenia;
3) Gmina Września pozyskała Pani / Pana dane osobowe z CEPIK (Systemu
Informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców), który jest prowadzony
przez Ministra Cyfryzacji z siedzibą w Ministerstwie Cyfryzacji w Warszawie (00-060), ul.
Królewska 27;
4) posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
5) na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani /
Panu prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania
Pani / Pana danych ze względu na Pani / Pana szczególną sytuację, jak również – na
podstawie art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy o ochronie danych osobowych ma Pani / Pan prawo
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych w innych celach lub wobec
przekazywania ich innemu administratorowi danych.
Klauzula informacyjna dla osób składających petycje
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Września z
siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni, 62-300 Września, ul. Ratuszowa 1;
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
w celu realizacji ustawowych zadań gminy oraz przepisów prawa i nie będą udostępniane
innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa;
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
4) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem, w tym:
- ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1123 z późn. zm.),
jest obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny.
Klauzula informacyjna dla osób składających skargi i wnioski
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Września z
siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni, 62-300 Września, ul. Ratuszowa 1;
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
w celu realizacji ustawowych zadań gminy oraz przepisów prawa i nie będą udostępniane
innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa;
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;

4) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem, w tym:
- rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji
przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r., nr 5, poz. 46 z późn.
zm.), jest obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny.
Klauzula informacyjna dla radnych miejskich
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Września z
siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni, 62-300 Września, ul. Ratuszowa 1;
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
w celu realizacji ustawowych zadań gminy oraz przepisów prawa i nie będą udostępniane
innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa;
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
4) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem, w tym:
- ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z
późn. zm.),
jest obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny.
Klauzula informacyjna
dla zbioru danych osobowych „ Zbiór kopert dowodowych”
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Września
z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni, 62-300 Września, ul. Ratuszowa 1;
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
w celu realizacji ustawowych zadań gminy oraz przepisów prawa i nie będą udostępniane
innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa;
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
4) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem, w tym:
- ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1464 ze
zm.) jest obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny.
Klauzula informacyjna
dla interesantów Urzędu Stanu Cywilnego
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Września
z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni, 62-300 Września, ul. Ratuszowa 1;
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
w celu realizacji ustawowych zadań gminy oraz przepisów prawa i nie będą udostępniane
innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa;
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
4) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem, w tym:

- ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 2064) jest obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny.
Klauzula informacyjna
dla interesantów występujących w sprawach meldunkowych
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Września
z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni, 62-300 Września, ul. Ratuszowa 1;
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
w celu realizacji ustawowych zadań gminy oraz przepisów prawa i nie będą udostępniane
innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa;
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
4) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem, w tym:
- ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 657 z
późn. zm.) jest obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny.
Klauzula informacyjna
dla zbioru danych osobowych „Rejestr wyborców”
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Września
z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni, 62-300 Września, ul. Ratuszowa 1;
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
w celu realizacji ustawowych zadań gminy oraz przepisów prawa w zakresie prowadzenia
rejestru wyborców wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w tym w
szczególności z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 15 ze zm.) i nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie
przepisów prawa;
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
4) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne,
a w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny.
Klauzula informacyjna dla rodziców / opiekunów dzieci biorących udział w zajęciach
opiekuńczo-wychowawczych z elementami profilaktyki
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych uczestników jest
Burmistrz Miasta i Gminy Września z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni, 62300 Września, ul. Ratuszowa 1;
2) dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu
realizacji ustawowych zadań gminy oraz przepisów prawa i nie będą udostępniane innym
podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa,
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
4) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem, w tym:

- ustawą z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.),
- rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie
wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452 z późn. zm.) jest obligatoryjne, a
w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny.
Klauzula informacyjna dla osób dobrowolnie zobowiązujących się do leczenia / osób
zgłaszających innych na leczenie przeciwalkoholowe / świadków osób zgłoszonych na
leczenie odwykowe
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Września
z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni, 62-300 Września, ul. Ratuszowa 1;
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
w celu realizacji ustawowych zadań gminy oraz przepisów prawa i nie będą udostępniane
innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa,
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
4) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem, w tym:
- ustawą z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.) jest obligatoryjne, a w pozostałych
przypadkach ma charakter dobrowolny.
Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych
„ Zgłoszenia zgromadzeń, w których zawarte są dane osobowe wnioskodawcy oraz
osób powiązanych ze sprawą”
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Września z
siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni, 62-300 Września, ul. Ratuszowa 1;
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
w celu realizacji ustawowych zadań gminy oraz przepisów prawa i nie będą udostępniane
innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa;
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
4) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem, w tym:
- ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1485 z
późn. zm.), jest obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny.
Klauzule informacyjne dla zbioru danych osobowych
„Rodzinny Rajd Rowerowy”
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Września z
siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni, 62-300 Września, ul. Ratuszowa 1;

2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
w celu uczestnictwa w rajdzie rowerowym oraz loterii fantowej i nie będą udostępniane
innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa;
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
4) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w rajdzie
rowerowym i loterii fantowej.
Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) informujemy, że:
1) administratorem Pani / Pana danych jest Burmistrz Miasta i Gminy Września z siedzibą
w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni (62-300), ul. Ratuszowa 1;
2) Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa w rajdzie rowerowym
i loterii fantowej;
3) Gmina Września pozyskała Pani / Pana dane osobowe od osoby, która zapisała Panią /
Pana do uczestnictwa w rajdzie rowerowym i loterii fantowej i nie będą udostępniane innym
podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa;
4) posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
5) na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani /
Panu prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania
Pani / Pana danych ze względu na Pani / Pana szczególną sytuację, jak również – na
podstawie art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy o ochronie danych osobowych ma Pani / Pan prawo
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych w innych celach lub wobec
przekazywania ich innemu administratorowi danych.
Klauzula informacyjna
dla zbioru danych osobowych „Zajęcie pasa drogowego”
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Września z
siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni, 62-300 Września, ul. Ratuszowa 1;
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
w celu realizacji ustawowych zadań gminy oraz przepisów prawa i nie będą udostępniane
innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa;
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
4) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem, w tym:
- ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z
późn. zm.),
- ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z
2017 r. poz. 1257 z późn. zm.),
jest obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny.
Klauzula informacyjna
dla zbioru danych osobowych „Wykaz przedsiębiorców posiadających licencje TAXI”
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Września z
siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni, 62-300 Września, ul. Ratuszowa 1;
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
w celu realizacji ustawowych zadań gminy oraz przepisów prawa i nie będą udostępniane
innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa;
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
4) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem, w tym:
- ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. z 2017 r. poz. 2200 z późn.
zm.),
- ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z
2017 r. poz. 1257 z późn. zm.),
jest obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny.
Klauzula informacyjna
dla zbioru danych osobowych „Wykaz żłobków i klubów dziecięcych”
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Września z
siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni, 62-300 Września, ul. Ratuszowa 1;
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
w celu realizacji ustawowych zadań gminy oraz przepisów prawa i nie będą udostępniane
innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa;
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
4) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem, w tym:
- ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 157 z późn. zm.),
- ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z
2017 r. poz. 1257 z późn. zm.),
jest obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny.
Klauzula informacyjna
dla zbioru danych osobowych „Opiekun dzienny”
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Września z
siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni, 62-300 Września, ul. Ratuszowa 1;
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
w celu realizacji ustawowych zadań gminy oraz przepisów prawa i nie będą udostępniane
innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa;
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
4) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem, w tym:
- ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 157 z późn. zm.),
- ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z
2017 r. poz. 1257 z późn. zm.),
jest obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny.

Klauzula informacyjna
dla zbioru danych osobowych „Zezwolenia na alkohol”
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Września z
siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni, 62-300 Września, ul. Ratuszowa 1;
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
w celu realizacji ustawowych zadań gminy oraz przepisów prawa i nie będą udostępniane
innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa;
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
4) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem, w tym:
- ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.),
- ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z
2017 r. poz. 1257 z późn. zm.),
jest obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny.
Klauzula informacyjna
dla zbioru danych osobowych „Ewidencja działalności gospodarczej”
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Września z
siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni, 62-300 Września, ul. Ratuszowa 1;
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
w celu realizacji ustawowych zadań gminy oraz przepisów prawa i nie będą udostępniane
innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa;
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
4) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem, w tym:
- ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 2168 z późn. zm.),
- ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z
2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), jest obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach ma
charakter dobrowolny.
Klauzula informacyjna
dla zbioru danych osobowych „Zezwolenia na usuwanie drzew”
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Września z
siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni, 62-300 Września, ul. Ratuszowa 1;
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
w celu realizacji ustawowych zadań gminy oraz przepisów prawa i nie będą udostępniane
innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa;
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;

4) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem, w tym:
- ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z
późn. zm.), jest obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny.
Klauzula informacyjna
dla zbioru danych osobowych „Wnioski o sfinansowanie usuwania wyrobów
zawierających azbest”
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Września z
siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni, 62-300 Września, ul. Ratuszowa 1;
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
w celu realizacji ustawowych zadań gminy oraz przepisów prawa i nie będą udostępniane
innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa;
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
4) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem, w tym:
- ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.),
- rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w
zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i
oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby
zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. nr 8 poz. 31), jest obligatoryjne, a w pozostałych
przypadkach ma charakter dobrowolny.
Klauzula informacyjna
dla zbioru danych osobowych „Ochotnicza Straż Pożarna”
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Września z
siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni, 62-300 Września, ul. Ratuszowa 1;
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
w celu realizacji ustawowych zadań gminy oraz przepisów prawa i nie będą udostępniane
innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa;
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
4) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem, w tym:
- ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.
736 z późn. zm.),
- ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z
2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), jest obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach ma
charakter dobrowolny.
Klauzula informacyjna
dla zbioru danych osobowych „Numery porządkowe nieruchomości (budynków)
nadane na wsi”
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Września z
siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni, 62-300 Września, ul. Ratuszowa 1;
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
w celu realizacji ustawowych zadań gminy oraz przepisów prawa i nie będą udostępniane
innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa;
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
4) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem, w tym:
- ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 657 z
późn. zm.), jest obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny.
Klauzula informacyjna
dla zbioru danych osobowych „Oświadczenia o gromadzeniu ścieków bytowych”
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Września z
siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni, 62-300 Września, ul. Ratuszowa 1;
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
w celu realizacji ustawowych zadań gminy oraz przepisów prawa i nie będą udostępniane
innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa;
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
4) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem, w tym:
- ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
519 z późn. zm.), jest obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach ma charakter
dobrowolny.
Klauzula informacyjna dla „Zbioru podatki i opłaty lokalne – dane osobowe w
dokumentach podatkowych (podatek akcyzowy)
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Września z
siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni, 62-300 Września, ul. Ratuszowa 1;
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
w celu realizacji ustawowych zadań gminy oraz przepisów prawa i nie będą udostępniane
innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa;
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
4) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem, w tym:
- ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1340 z późn.
zm.), jest obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny.
Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Zbiór egzekucja opłaty
śmieciowej – dane osobowe w dokumentacji podatkowej”
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Września z
siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni, 62-300 Września, ul. Ratuszowa 1;
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
w celu realizacji ustawowych zadań gminy oraz przepisów prawa i nie będą udostępniane
innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa;
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
4) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem, w tym:
- ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.
U. z 2017 r., poz. 1289 z późn. zm.),
- ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz.
U. z 2017 r. poz. 1201 z późn. zm.),
jest obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny.
Klauzula informacyjna dla „Zbioru podatki i opłaty lokalne – dane osobowe w
dokumentach podatkowych” (opłata za gospodarowanie odpadami)
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Września z
siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni, 62-300 Września, ul. Ratuszowa 1;
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
w celu realizacji ustawowych zadań gminy oraz przepisów prawa i nie będą udostępniane
innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa;
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
4) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem, w tym:
- ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.
U. z 2017 r., poz. 1289 z późn. zm.), jest obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach ma
charakter dobrowolny.
Klauzula informacyjna dla „Zbioru podatki i opłaty lokalne – dane osobowe w
dokumentach podatkowych” (podatek leśny)
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Września z
siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni, 62-300 Września, ul. Ratuszowa 1;
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
w celu realizacji ustawowych zadań gminy oraz przepisów prawa i nie będą udostępniane
innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa;
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
4) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem, w tym:
- ustawą z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1821 z
późn. zm.), jest obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny.
Klauzula informacyjna dla „Zbioru podatki i opłaty lokalne – dane osobowe w
dokumentach podatkowych” (podatek rolny)

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Września z
siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni, 62-300 Września, ul. Ratuszowa 1;
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
w celu realizacji ustawowych zadań gminy oraz przepisów prawa i nie będą udostępniane
innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa;
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
4) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem, w tym:
- ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1892 z
późn. zm.), jest obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny.
Klauzula informacyjna dla „Zbioru podatki i opłaty lokalne – dane osobowe w
dokumentach podatkowych” (podatek od nieruchomości)
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Września z
siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni, 62-300 Września, ul. Ratuszowa 1;
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
w celu realizacji ustawowych zadań gminy oraz przepisów prawa i nie będą udostępniane
innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa;
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
4) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem, w tym:
- ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1785 z późn. zm.), jest obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach ma charakter
dobrowolny.
Klauzula informacyjna dla zbioru „Zamówienia publiczne”
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Września z
siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni (62-300), ul. Ratuszowa 1;
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
w celu realizacji ustawowych zadań Gminy Września związanych z prowadzeniem
postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i wynikających z przepisów
obowiązującego prawa i nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na
podstawie przepisów prawa;
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
4) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem, w tym:
- ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1579 z późn. zm.), jest obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach ma charakter
dobrowolny.
Klauzula informacyjna dla właściciela oznakowanego roweru

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informujemy, iż:
1) współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są: Burmistrz Miasta i Gminy
Września z siedzibą we Wrześni (62-300), ul. Ratuszowa 1 oraz Komendant Powiatowy
Policji we Wrześni z siedzibą we Wrześni (62-300), ul. Szkolna 23,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ewidencjonowania osób – właścicieli
rowerów, którzy przystąpili do programu „wrzesiński rower – bezpieczny rower”,
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
4) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zewidencjonowania
właściciela roweru.
Klauzula informacyjna dla zbioru „Szczepienia”
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych i Pani/Pana dziecka/podopiecznego jest
Burmistrz Miasta i Gminy Września z siedzibą we Wrześni (62-300), ul. Ratuszowa 1,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb realizacji świadczeń
zdrowotnych w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy wśród dziewcząt zameldowanych
na pobyt stały lub czasowy na terenie Miasta i Gminy Września,
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
4) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do wykonania szczepienia w
zakresie profilaktyki raka szyjki macicy wśród dziewcząt zameldowanych na pobyt stały lub
czasowy na terenie Miasta i Gminy Września.
Klauzula informacyjna dla zbiorów „Rejestr wniosków i decyzji o warunkach
zabudowy” oraz „Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego (wnioski i decyzje)”
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Września z
siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni, 62-300 Września, ul. Ratuszowa 1;
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
w celu realizacji ustawowych zadań gminy oraz przepisów prawa i nie będą udostępniane
innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa;
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
4) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem, w tym:
- ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z
2017 r. poz. 1073 z późn. zm.),
- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie wzoru rejestru
decyzji o warunkach zabudowy oraz wzorów rejestrów decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego (Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1385 z późn. zm.),
- ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z
2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), jest obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach ma
charakter dobrowolny,
Klauzula informacyjna dla zbioru „Wnioski, postanowienia i decyzje o
środowiskowych uwarunkowaniach” oraz „Rejestr postanowień o odstąpieniu od

obowiązku oraz o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowiskowych”
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Września z
siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni, 62-300 Września, ul. Ratuszowa 1;
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
w celu realizacji ustawowych zadań gminy oraz przepisów prawa i nie będą udostępniane
innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa;
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
4) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem, w tym:
- ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz.
1405 z późn. zm.),
- ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z
2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), jest obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach ma
charakter dobrowolny.
Klauzula informacyjna dla zbioru „Rejestr wniosków o uchwalenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego”
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Września z
siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni, 62-300 Września, ul. Ratuszowa 1;
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
w celu realizacji ustawowych zadań gminy oraz przepisów prawa i nie będą udostępniane
innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa;
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
4) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem, w tym:
- ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z
2017 r. poz. 1073 z późn. zm.),
- ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z
2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), jest obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach ma
charakter dobrowolny.
Klauzula informacyjna dla zbioru „Rejestr dzierżawców”
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Września z
siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni, 62-300 Września, ul. Ratuszowa 1;
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
w celu realizacji ustawowych zadań gminy oraz przepisów prawa i nie będą udostępniane
innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa;
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
4) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem, w tym:

- ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 2147 z późn. zm.),
- ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
1221 z późn. zm.), jest obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach ma charakter
dobrowolny.
Klauzula informacyjna dla zbioru „Rejestr użytkowników wieczystych”
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Września z
siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni, 62-300 Września, ul. Ratuszowa 1;
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
w celu realizacji ustawowych zadań gminy oraz przepisów prawa i nie będą udostępniane
innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa;
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
4) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem, w tym:
- ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 2147 z późn. zm.),
- ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
1221 z późn. zm.),
- ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 83 z późn. zm.),
- ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z
2017 r. poz. 1257 z późn. zm.),
jest obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny.
Klauzula informacyjna dla zbioru „Rejestr decyzji o podziale nieruchomości”
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Września z
siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni, 62-300 Września, ul. Ratuszowa 1;
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
w celu realizacji ustawowych zadań gminy oraz przepisów prawa i nie będą udostępniane
innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa;
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
4) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem, w tym:
- ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 2147 z późn. zm.),
- ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z
2017 r. poz. 1257 z późn. zm.),
- rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. nr 268 poz. 2663 z późn. zm.),
jest obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny.
Klauzula informacyjna dla zbioru „Numeracja porządkowa nieruchomości
położonych we Wrześni”

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Września z
siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni, 62-300 Września, ul. Ratuszowa 1;
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
w celu realizacji ustawowych zadań gminy oraz przepisów prawa i nie będą udostępniane
innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa;
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
4) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem, w tym:
- rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie ewidencji miejscowości,
ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r. poz. 125 z późn. zm.),
- ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
2101 z późn. zm.), jest obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach ma charakter
dobrowolny.
Klauzula informacyjna dla zbiorów
„Rejestr użytkowników wieczystych” i „Rejestr dzierżawców” (faktury)
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Września z
siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni, 62-300 Września, ul. Ratuszowa 1;
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
w celu wystawienia faktury VAT za użytkowanie wieczyste oraz za czynsze dzierżawne i nie
będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa;
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
4) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem, w tym:
- art. 106e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017
r. poz. 1221 z późn. zm.), jest obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach ma charakter
dobrowolny.
Klauzula informacyjna dla zbioru „Rejestr pozwoleń na budowę”
Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) informujemy, że:
1) administratorem Pani / Pana danych jest Burmistrz Miasta i Gminy Września z siedzibą
w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni (62-300), ul. Ratuszowa 1;
2) Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zapisów ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
3) Gmina Września pozyskała Pani / Pana dane osobowe ze Starostwa Powiatowego we
Wrześni (62-300), ul. F. Chopina 10;
4) posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
5) na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani /
Panu prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania
Pani / Pana danych ze względu na Pani / Pana szczególną sytuację, jak również – na
podstawie art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy o ochronie danych osobowych ma Pani / Pan prawo

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych w innych celach lub wobec
przekazywania ich innemu administratorowi danych.
Klauzula informacyjna dla zbioru „Zbiór danych osobowych zawartych w protokołach
uzgodnień dotyczących wypłat odszkodowań wypłacanych za nieruchomości przejęte
pod drogi publicznego”
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Września z
siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni, 62-300 Września, ul. Ratuszowa 1;
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
w celu wypłaty odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogę publiczną i nie będą
udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa;
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
4) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji czynności –
wypłaty odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogę publiczną.
Klauzula informacyjna dla zbioru „Zbiór danych osobowych zawartych we wnioskach
kierowanych do Sądu Rejonowego – Wydziału Ksiąg wieczystych w związku z
regulacjami stanów prawnych nieruchomościami”
Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) informujemy, że:
1) administratorem Pani / Pana danych jest Burmistrz Miasta i Gminy Września z siedzibą
w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni (62-300), ul. Ratuszowa 1;
2) Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu regulacji stanów prawnych
nieruchomości;
3) Gmina Września pozyskała Pani / Pana dane osobowe z programu RADIX – ELUD, z akt
postępowania oraz ze Starostwa Powiatowego we Wrześni (62-300), ul. F. Chopina 10;
4) posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
5) na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani /
Panu prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania
Pani / Pana danych ze względu na Pani / Pana szczególną sytuację, jak również – na
podstawie art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy o ochronie danych osobowych ma Pani / Pan prawo
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych w innych celach lub wobec
przekazywania ich innemu administratorowi danych.
Klauzula informacyjna dla zbioru „Rejestr aktów notarialnych”
Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) informujemy, że:
1) administratorem Pani / Pana danych jest Burmistrz Miasta i Gminy Września z siedzibą
w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni (62-300), ul. Ratuszowa 1;
2) Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu stwierdzenia występowania
konieczności pobierania jednorazowej opłaty związanej ze wzrostem wartości
nieruchomości na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
3) Gmina Września pozyskała Pani / Pana dane osobowe z kancelarii notarialnej;

4) posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
5) na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani /
Panu prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania
Pani / Pana danych ze względu na Pani / Pana szczególną sytuację, jak również – na
podstawie art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy o ochronie danych osobowych ma Pani / Pan prawo
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych w innych celach lub wobec
przekazywania ich innemu administratorowi danych.
Klauzula informacyjna dla zbioru „Wykaz wniosków i uwag do projektów
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Września z
siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni, 62-300 Września, ul. Ratuszowa 1;
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
w celu realizacji ustawowych zadań gminy oraz przepisów prawa i nie będą udostępniane
innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa;
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
4) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem, w tym:
- ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z
2017 r. poz. 1073 z późn. zm.),
- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie
wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.
U. z 2003 r. nr 164 poz. 1587 z późn. zm.),
- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu
projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz.
U. z 2004 r. nr 118 poz. 1233 z późn. zm.), jest obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach
ma charakter dobrowolny.
Klauzula informacyjna dla zbioru „Ewidencja gruntów i budynków”
Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) informujemy, że:
1) administratorem Pani / Pana danych jest Burmistrz Miasta i Gminy Września z siedzibą
w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni (62-300), ul. Ratuszowa 1;
2) Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia postępowania
administracyjnego;
3) Gmina Września pozyskała Pani / Pana dane osobowe ze Starostwa Powiatowego we
Wrześni (62-300), ul. F. Chopina 10;
4) posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
5) na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani /
Panu prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania
Pani / Pana danych ze względu na Pani / Pana szczególną sytuację, jak również – na
podstawie art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy o ochronie danych osobowych ma Pani / Pan prawo
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych w innych celach lub wobec
przekazywania ich innemu administratorowi danych.

Klauzula informacyjna dla zbioru „Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie Gminy
Września”
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Września z
siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni, 62-300 Września, ul. Ratuszowa 1;
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
w celu realizacji ustawowych zadań gminy oraz przepisów prawa i nie będą udostępniane
innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa;
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
4) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym uchwałą nr XXII/293/2017 Rady
Miejskiej we Wrześni z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie: zasad udzielania dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków na terenie gminy Września jest obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach ma
charakter dobrowolny.
Klauzule informacyjne dla zbioru „Zbiór decyzji ustalających odszkodowanie za
nieruchomość”
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Września z
siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni, 62-300 Września, ul. Ratuszowa 1;
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
w celu wypłacenia odszkodowania za grunt przejęty pod drogę publiczną i nie będą
udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa;
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
4) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wypłacenia
odszkodowania za grunt przejęty pod drogę publiczną.
Klauzula informacyjna dla zbioru „Zbiór najemców lokali mieszkalnych oraz osób
zajmujących lokal bez tytułu prawnego”
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Września z
siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni (62-300), ul. Ratuszowa 1;
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
w celu realizacji ustawowych zadań Gminy Września związanych z realizacją umowy
najmu lokalu mieszkalnego oraz zajmowania lokalu mieszkalnego bez tytułu prawnego i
wynikających z przepisów obowiązującego prawa i nie będą udostępniane innym
podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa;
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
4) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem, w tym:

- ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn.
zm.),
- ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1610 z późn. zm.),
jest obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny.
Klauzula informacyjna dla zbioru „Zbiór najemców lokali socjalnych oraz osób
zajmujących lokal bez tytułu prawnego”
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Września z
siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni (62-300), ul. Ratuszowa 1;
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
w celu realizacji ustawowych zadań Gminy Września związanych z realizacją umowy
najmu lokalu socjalnego oraz zajmowania lokalu socjalnego bez tytułu prawnego i
wynikających z przepisów obowiązującego prawa i nie będą udostępniane innym
podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa;
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
4) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem, w tym:
- ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn.
zm.),
- ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1610 z późn. zm.),
jest obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny.
Klauzula informacyjna dla zbioru „Zbiór najemców pomieszczeń tymczasowych oraz
osób zajmujących pomieszczenie bez tytułu prawnego”
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Września z
siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni (62-300), ul. Ratuszowa 1;
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
w celu realizacji ustawowych zadań Gminy Września związanych z umową najmu
pomieszczenia tymczasowego oraz zajmowania pomieszczenia tymczasowego bez tytułu
prawnego i wynikających z przepisów obowiązującego prawa i nie będą udostępniane
innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa;
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
4) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem, w tym:
- ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn.
zm.),
- ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1610 z późn. zm.),
jest obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny.
Klauzula informacyjna dla zbioru „Zbiór wniosków o przyznanie lokalu z
mieszkaniowego zasobu gminy”

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Września z
siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni (62-300), ul. Ratuszowa 1;
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
w celu realizacji ustawowych zadań Gminy Września związanych z ubieganiem się o
przyznanie lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy Września oraz zawarciem stosownej
umowy najmu lokalu mieszkalnego i nie będą udostępniane innym podmiotom niż
upoważnione na podstawie przepisów prawa;
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
4) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem, w tym:
- ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn.
zm.),
- ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1610 z późn. zm.),
- ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875),
jest obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny.
Klauzula informacyjna dla zbioru „Lista mieszkaniowa lokali mieszkalnych”
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Września z
siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni (62-300), ul. Ratuszowa 1;
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
w celu realizacji ustawowych zadań Gminy Września związanych z ubieganiem się o
przyznanie lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy Września oraz zawarciem stosownej
umowy najmu lokalu mieszkalnego i nie będą udostępniane innym podmiotom niż
upoważnione na podstawie przepisów prawa;
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
4) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem, w tym:
- ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn.
zm.),
- ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1610 z późn. zm.),
- ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875),
jest obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny.
Klauzula informacyjna dla zbioru „Lista mieszkaniowa lokali socjalnych”
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Września z
siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni (62-300), ul. Ratuszowa 1;
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
w celu realizacji ustawowych zadań Gminy Września związanych z ubieganiem się o
przyznanie lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy Września oraz zawarciem stosownej

umowy najmu lokalu mieszkalnego i nie będą udostępniane innym podmiotom niż
upoważnione na podstawie przepisów prawa;
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
4) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem, w tym:
- ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn.
zm.),
- ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1610 z późn. zm.),
- ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875),
jest obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny.
Klauzula informacyjna dla zbioru „Rejestr potrzeb mieszkaniowych”
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Września z
siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni (62-300), ul. Ratuszowa 1;
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
w celu realizacji ustawowych zadań Gminy Września związanych z ubieganiem się o
przyznanie lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy Września oraz zawarciem stosownej
umowy najmu lokalu mieszkalnego i nie będą udostępniane innym podmiotom niż
upoważnione na podstawie przepisów prawa;
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
4) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem, w tym:
- ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn.
zm.),
- ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1610 z późn. zm.),
- ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875),
jest obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny.
Klauzula informacyjna dla zbioru „Rejestr wyroków sądowych z uprawnieniem do
lokalu socjalnego”
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Września z
siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni (62-300), ul. Ratuszowa 1;
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
w celu realizacji ustawowych zadań Gminy Września związanych z realizacją sądowych
wyroków eksmisyjnych i nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na
podstawie przepisów prawa;
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
4) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem, w tym:
- ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn.
zm.),
- ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1610 z późn. zm.),

- ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875),
jest obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny.
Klauzula informacyjna dla zbioru „Rejestr wyroków sądowych bez uprawnienia do
lokalu socjalnego”
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Września z
siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni (62-300), ul. Ratuszowa 1;
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
w celu realizacji ustawowych zadań Gminy Września związanych z realizacją sądowych
wyroków eksmisyjnych i nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na
podstawie przepisów prawa;
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
4) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem, w tym:
- ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn.
zm.),
- ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1610 z późn. zm.),
- ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875),
jest obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny.
Klauzula informacyjna dla zbioru „Rejestr wyroków sądowych z uprawnieniem do
pomieszczenia tymczasowego”
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Września z
siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni (62-300), ul. Ratuszowa 1;
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
w celu realizacji ustawowych zadań Gminy Września związanych z realizacją sądowych
wyroków eksmisyjnych i nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na
podstawie przepisów prawa;
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
4) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem, w tym:
- ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn.
zm.),
- ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1610 z późn. zm.),
- ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875),
jest obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny.
Klauzula informacyjna dla zbioru „Rejestr wniosków o zamianę lokalu”
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Września
z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni (62-300), ul. Ratuszowa 1;
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
w celu realizacji ustawowych zadań Gminy Września związanych z ubieganiem się o
zamianę dotychczas zajmowanego lokalu mieszkalnego na inny oraz zawarciem stosownej
umowy najmu i nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie
przepisów prawa;
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
4) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem, w tym:
- ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn.
zm.),
- ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1610 z późn. zm.),
- ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875),
jest obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny.
Klauzula informacyjna dla zbioru „Rejestr pobranych kaucji”
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Września z
siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni (62-300), ul. Ratuszowa 1;
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
w celu realizacji ustawowych zadań Gminy Września związanych z pobieraniem i zwrotem
kaucji za lokale mieszkalne oraz użytkowe i wynikających z przepisów obowiązującego
prawa i nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów
prawa;
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
4) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem, w tym:
- ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn.
zm.),
- ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z
późn. zm),
- ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1610 z późn. zm.),
jest obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny.
Klauzula informacyjna dla zbioru „Rejestr osób, które dokonały wykupu mieszkania
od gminy z bonifikatą”
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Września z
siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni (62-300), ul. Ratuszowa 1;
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
w celu realizacji ustawowych zadań Gminy Września związanych ze sprzedażą lokalu
mieszkalnego i wynikających z przepisów obowiązującego prawa i nie będą udostępniane
innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa;

3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
4) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem, w tym:
- ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 2147 z późn. zm.),
- ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875),
jest obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny.
Klauzula informacyjna dla zbioru „Rejestr złożonych wniosków o wykup lokalu
komunalnego na rzecz najemcy”
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Września z
siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni (62-300), ul. Ratuszowa 1;
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
w celu realizacji ustawowych zadań Gminy Września związanych ze sprzedażą lokalu
mieszkalnego i wynikających z przepisów obowiązującego prawa i nie będą udostępniane
innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa;
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
4) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem, w tym:
- ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 2147 z późn. zm.),
- ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875),
jest obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny.
Klauzula informacyjna dla zbioru „Zbiór najemców lokali użytkowych oraz osób
zajmujących lokal bez tytułu prawnego”
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.
Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Września z
siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni (62-300), ul. Ratuszowa 1;
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
w celu realizacji ustawowych zadań Gminy Września związanych z realizacją umowy
najmu lokalu użytkowego oraz zajmowania lokalu bez tytułu prawnego i wynikających z
przepisów obowiązującego prawa i nie będą udostępniane innym podmiotom niż
upoważnione na podstawie przepisów prawa;
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
4) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem, w tym:
- ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn.
zm.),
- ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z
późn. zm),
jest obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny.
Klauzula informacyjna dla zbioru „Zbiór najemców garaży oraz osób zajmujących
garaż bez tytułu prawnego”

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.
Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Września z
siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni (62-300), ul. Ratuszowa 1;
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
w celu realizacji ustawowych zadań Gminy Września związanych z realizacją umowy
najmu garażu oraz zajmowania garażu bez tytułu prawnego i wynikających z przepisów
obowiązującego prawa i nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na
podstawie przepisów prawa;
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
4) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem, w tym:
- ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn.
zm.),
- ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z
późn. zm),
jest obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny.
Klauzula informacyjna dla zbioru „Zbiór najemców terenów pod tablice reklamowe
oraz osób zajmujących teren pod reklamę bez tytułu prawnego”
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.
Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Września z
siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni (62-300), ul. Ratuszowa 1;
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
w celu realizacji ustawowych zadań Gminy Września związanych z realizacją umowy
najmu terenów pod tablice reklamowe oraz zajmowania terenów pod tablice reklamowe bez
tytułu prawnego i wynikających z przepisów obowiązującego prawa i nie będą udostępniane
innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa;
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
4) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem, w tym:
- ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn.
zm.),
- ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z
późn. zm),
jest obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny.
Klauzula informacyjna dla zbioru „Zbiór danych dotyczących członków wspólnot
mieszkaniowych z udziałem Gminy Września”
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.
Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Września z
siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni (62-300), ul. Ratuszowa 1;
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
w celu realizacji ustawowych zadań Gminy Września związanych z realizacją
członkowstwa we wspólnocie mieszkaniowej i wynikających z przepisów obowiązującego

prawa i nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów
prawa;
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
4) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem, w tym:
- ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn.
zm.),
- ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 716),
jest obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny.
Klauzula informacyjna dla zbioru „Zbiór wniosków o umorzenie, odroczenie,
rozłożenie na raty zaległości w opłatach”
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.
Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Września z
siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni (62-300), ul. Ratuszowa 1;
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
w celu realizacji ustawowych zadań Gminy Września związanych z egzekwowaniem
należności Gminy Września i wynikających z przepisów obowiązującego prawa i nie będą
udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa;
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
4) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem, w tym:
- ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn.
zm.),
- ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 155 z późn. zm.),
- ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z
późn. zm.),
jest obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny.
Klauzula informacyjna dla zbioru „Zbiór dłużników, którym wysłano wezwanie do
zapłaty”
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.
Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Września z
siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni (62-300), ul. Ratuszowa 1;
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
w celu realizacji ustawowych zadań Gminy Września związanych z egzekwowaniem
należności Gminy Września i wynikających z przepisów obowiązującego prawa i nie będą
udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa;
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
4) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem, w tym:
- ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn.
zm.),
- ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 155 z późn. zm.),
- ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z
późn. zm.),

jest obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny.
Klauzula informacyjna dla zbioru „Zbiór dłużników którym wysłano wezwanie do
zapłaty”
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.
Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Września z
siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni (62-300), ul. Ratuszowa 1;
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
w celu realizacji ustawowych zadań Gminy Września związanych z egzekwowaniem
należności Gminy Września i wynikających z przepisów obowiązującego prawa i nie będą
udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa;
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
4) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem, w tym:
- ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn.
zm.),
- ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 155 z późn. zm.),
- ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z
późn. zm.),
jest obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny.
Klauzula informacyjna dla zbioru „Zbiór dłużników przekazanych do windykacji w
celu sporządzenia pozwu o zapłatę”
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.
Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Września z
siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni (62-300), ul. Ratuszowa 1;
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
w celu realizacji ustawowych zadań Gminy Września związanych z egzekwowaniem
należności Gminy Września i wynikających z przepisów obowiązującego prawa i nie będą
udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa;
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
4) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem, w tym:
- ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn.
zm.),
- ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 155 z późn. zm.),
- ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z
późn. zm.),
jest obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny.
Klauzula informacyjna dla zbioru „Zbiór osób zamieszkujących w lokalach
komunalnych bez tytułu prawnego przekazanych do sądu w sprawie o eksmisję”

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.
Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Września z
siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni (62-300), ul. Ratuszowa 1;
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
w celu realizacji ustawowych zadań Gminy Września związanych z prowadzeniem
procedury opróżnienia opuszczenia i wydania lokalu stanowiącego własność Gminy
Września wobec osób zajmujących lokal komunalny bez tytułu prawnego i wynikających z
przepisów obowiązującego prawa i nie będą udostępniane innym podmiotom niż
upoważnione na podstawie przepisów prawa;
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
4) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem, w tym:
- ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn.
zm.),
- ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1610 z późn. zm.),
jest obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny.
Klauzula informacyjna dla zbioru „Zbiór dłużników, którzy deklarują dobrowolną
spłatę zaległości”
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.
Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Września z
siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni (62-300), ul. Ratuszowa 1;
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
w celu realizacji ustawowych zadań Gminy Września związanych z egzekwowaniem
należności Gminy Września i wynikających z przepisów obowiązującego prawa i nie będą
udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa;
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
4) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem, w tym:
- ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn.
zm.),
- ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 155 z późn. zm.),
- ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z
późn. zm.),
jest obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny.
Klauzula informacyjna dla zbioru „Dodatki mieszkaniowe”
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.
Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Września z
siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni (62-300), ul. Ratuszowa 1;
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
w celu realizacji ustawowych zadań Gminy Września związanych z potwierdzeniem danych
zawartych we wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wynikających z przepisów

obowiązującego prawa i nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na
podstawie przepisów prawa;
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
4) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem, w tym:
- ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2017 r.,
poz.180 z późn. zm.),
jest obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny.
Klauzula informacyjna dla zbioru „Zbiór decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego”
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.
Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Września z
siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni (62-300), ul. Ratuszowa 1;
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
w celu realizacji ustawowych zadań Gminy Września związanych z realizacją decyzji w
sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego Gminy Września i wynikających z przepisów
obowiązującego prawa i nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na
podstawie przepisów prawa;
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
4) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem, w tym:
- ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2017 r.,
poz.180 z późn. zm.),
jest obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny.
Klauzula informacyjna dla zbioru „Zbiór wniosków o dokonanie prac remontowych”
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.
Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Września z
siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni (62-300), ul. Ratuszowa 1;
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
w celu realizacji ustawowych zadań Gminy Września związanych z dokonywaniem prac
remontowych w zasobach komunalnych (lokalach mieszkalnych i użytkowych)
stanowiących własność Gminy Września i wynikających z przepisów obowiązującego
prawa i nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów
prawa;
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
4) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem, w tym:
- ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn.
zm.),
- ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1610 z późn. zm.),
jest obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny.
Informacja o rejestrze zbiorów danych

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia
przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 719), jest udostępniany do przeglądania w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy we
Wrześni, pok. nr 31, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września.

