
 

Klauzula informacyjna  dla osób biorących udział 
w konsultacjach społecznych 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), 
informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o 
przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Gminy Oporów, Oporów 25, 99 -322 
Oporów, reprezentowany przez Wójta Gminy Oporów. 

2. Z administratorem danych osobowych można skontaktować się: pod adresem korespondencyjnym 
Urząd Gminy Oporów, Oporów 25 99-322 Oporów, telefonicznie (24) 383 11 50, pod adresem 
poczty elektronicznej  gmina@oporow.pl 

3. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym może Państwo kontaktować się we 
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 
związanych z przetwarzaniem danych osobowych drogą elektroniczną na adres: iod@oporow.pl . 

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu procesu konsultacji społecznych. 
5. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody(art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

6. Nie wyrażenie zgody będzie skutkowało unieważnieniem głosu. 
7. Państwa dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów 

prawa. 
8. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp pracownicy Urzędu Gminy oraz wyłącznie na 

podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania  podmioty zewnętrzne realizujące usługi 
na rzecz Urzędu Gminy Oporów. 

9. Państwa dane osobowe przetwarzane będą  przez okres wynikający z obowiązujących przepisów 
prawa w szczególności ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach 
wykonawczych do tej ustawy. 

10. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
11. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym nie będą podlegać 

profilowaniu  
12. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące 

prawa: 

- dostępu do swoich danych osobowych 
- sprostowania swoich danych osobowych 
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu zgłoszenia wycofania zgody 
należy napisać wiadomość na adres: gmina@oporow.pl 
- wniesienia żądania usunięcia danych w przypadku cofnięcia zgody na ich przetwarzanie 
- wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania  w 
przypadku: zakwestionowania prawidłowości danych lub podstawy prawnej ich przetwarzania, 
potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych, pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich 
przetwarzania przez Urząd, w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony 
roszczeń. 

13. Gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego  
rozporządzenia o ochronie danych osobowych mają  Państwo prawo  wnieść skargę  do organu 
nadzoru, którym   w Polsce jest Prezes Urzędu  Ochrony Danych Osobowych  z siedzibą w  
Warszawie, ul. Stawki 2, z którym  można  kontaktować  się w następujący sposób:  
1)   listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;  
2)   przez elektroniczną skrzynkę podawczą  dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/ 
p/kontakt;  
3)   telefonicznie: (22) 531 03 00. 
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