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Klauzula informacyjna z art. 13 „RODO” 

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

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016 r., str. 1), dalej zwanym „RODO” 

informuję, że: 

1. TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Komarówka Podlaska.  

2. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA: 

Siedziba: Komarówka Podlaska, ul. Krótka 7, 21-311 Komarówka Podlaska. Adres e-mail: komarowka@home.pl. tel.: 83 35 35 004. 

3. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH: 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pan/Pani    skontaktować się poprzez e-mail: inspektor@cbi24.pl  lub pisemnie na adres 

siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 

korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

 

4. CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA: 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu związanym z przeprowadzeniem konsultacji społecznych na 

podstawie załączonej zgody.  
 

5. ODBIORCY DANYCH: 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.  
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6. PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDEZYNARODOWEJ: 

Nie dotyczy. 

7. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH: 

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu jakim jest  prowadzenie na terenie gminy konsultacji społecznych oraz 

zgodnie z terminami archiwizacji na mocy Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub do czasu cofnięcia zgody.  

Po tym czasie z danych będziemy korzystać przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa do czasu cofnięcia 

zgody. 
 

8. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH: 

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO – posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 

− na podstawie art. 16 RODO prawo sprostowania Pani/Pana danych osobowych (wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować 

zmianą wyników konsultacji społecznych oraz zmiana treści konsultowanych dokumentów),  

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których 

mowa w art. 18 ust. 2 RODO (wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy 

interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego) 

− na podstawie art. 17 i 18 RODO prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 
 

9. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO: 

W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi 

do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 
 

10. ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH: 

Dane osobowe są pozyskiwane zgodnie z obowiązującym prawem od osób, których dane dotyczą bądź od uprawnionych podmiotów na podstawie ustawy. 

11. INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH: 

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Panią/Pana dotyczących jest wymogiem prawnym, związanym z udziałem w 

konsultacjach społecznych; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z przepisów prawa. 


