KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) (RODO) Wójt Gminy Sosnowica informuje, że:
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Sosnowica jest:
Wójt Gminy Sosnowica, ul. Spokojna 10, 21-230 Sosnowica.
W razie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie
działania Urzędu Gminy Sosnowica, a także przysługujących uprawnień, może się Pani/Pan
skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Sosnowica za pomocą
adresu: IOD@sosnowica.pl , telefonicznie (825912145) lub listownie na adres siedziby Urzędu.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO w celu przyjęcia oraz
przetwarzania danych zawartych w formularzu uwag do projektu „Programu współpracy Gminy
Sosnowica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2022” w związku z wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub
w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi wynikającego z art. 5 Ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych o których mowa w pkt 2 mogą być: organy władzy publicznej
oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w
zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, inne podmioty,
które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Gminy Sosnowica przetwarzają dane
osobowe dla których Administratorem jest Wójt Gminy Sosnowica.
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w
pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie zgodnym z rozporządzeniem 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 (Dz. U. Nr 14, poz. 67), a w
przypadku wyrażenia zgody do czasu jej odwołania.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, żądania
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza
przepisy prawa przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, którym jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Inne niezbędne informacje: Pani/Pana dane osobowe w zakresie adresu poczty elektronicznej lub numer
telefonu jeśli podano) mogą zostać wykorzystane jedynie do kontaktu w służbowych celach
informacyjnych lub wyjaśniających. Podstawą takiego działania jest wyrażona przez Państwa zgoda.
Informujemy jednocześnie, że w takim przypadku, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawe przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z powyższą klauzulą informacyjną:

_____________________________________
(data oraz czytelny podpis wnioskodawcy)

