
Klauzula informacyjna dot. konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia „Program Ochrony 

Środowiska dla Gminy Sosnowica na lata 2022-2025 z uwzględnieniem perspektywy na lata 

2026-2029”. 

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 L 119 z 04.05.2016, 

str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy 

Sosnowica  jest Wójt Gminy Sosnowica z siedzibą przy ul. Spokojnej 10, 21-230 Sosnowica. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:  tel. 82 591 21 45, e-mail: IOD@sosnowica.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Panią / Pana zgody - 

art. 6, ust. 1 lit. a RODO. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: będziemy udostępniać dane osobowe, wyłącznie 

wówczas jeśli będzie się to wiązało z realizacją uprawnienia bądź obowiązku wynikającego z 

przepisu prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez przechowywane  przez  okresy  zgodne z 

kategoriami archiwalnymi, o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 

stycznia  2011  r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 

instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

6. Podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  jest  dobrowolne. Ma Pani / Pan prawo do 

wycofania tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność  z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany oraz nie będą profilowane, stosowanie do art. 22 RODO. 

8. Posiada Pani/Pan: 

a. prawo dostępu do danych (art. 15RODO), 

b. prawo do sprostowania danych (art. 16RODO), 

c. prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO), 

d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18RODO), 

e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21RODO), 

f. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (art. 77RODO). 

 

 

 
Zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej 

 

……………………………………………………. 
(data i podpis) 


