
Klauzula   informacyjna 

o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 

kwietnia 2016r.    w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie   o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Kamiennik reprezentowany 

przez Wójta Gminy Kamiennik, z siedzibą przy ul.1 Maja 69, 48-388 Kamiennik, tel. 77/ 4312 144. 

2. W Urzędzie Gminy Kamiennik wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można 

skontaktować się pod numerem telefonu: 77/4312 144 wew. 16 lub pod adresem e-mail: 

ochrona.danych@kamiennik.pl 

3. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie 

niezbędnym do oszacowania wstępnych potrzeb związanych z  zapotrzebowaniem na węgiel                       

w Gminie Kamiennik.  

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Urząd 

Gminy Kamiennik w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa 

dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celu  przetwarzania wskazanego                     

w pkt 3, ale nie krócej niż 5 lat.  

5. W związku z przetwarzaniem przez Urząd Gminy Kamiennik Pani/Pana danych osobowych, 

przysługuje Pani/Panu prawo do: 

• dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;  

• sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO; 

• usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody;                       

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z administratorem danych lub 

inspektorem ochrony danych. 

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. 

7. W związku z tym, że Pani/Pana dane przetwarzane są  na podstawie art. 6 lit. a RODO, tj. 

Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do 

cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8.  W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Urząd Gminy Kamiennik Pani/Pana danych 

osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo  

wniesienia skargi do organu właściwego w sprawach ochrony danych osobowych,  to jest Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.  22 531 03 00. 

9.  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

10. Państwa dane mogą być dostępne dla usługodawców wykonujących zadania na zlecenie 

Administratora w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów 

informatycznych. 

11. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane  w sposób zautomatyzowany i  nie będą  

podlegać profilowaniu. 

 

 


