
Obowiązek informacyjny 

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 

informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina i Miasto Koziegłowy z siedzibą przy Placu 

Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy. tel.: (34) 31 41 219, um@kozieglowy.pl. 

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: 

iod@kozieglowy.pl lub pisemnie na adres: Plac Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów 

oraz na podstawie udzielonej zgody. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:  

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Gminie i Mieście Koziegłowy; 

b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy i Miasta Koziegłowy; 

c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie 

wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 

5. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych  

i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych 

obowiązujących u Administratora. 

6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych 

osobowych mogą być:  

a) 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; 

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą i Miastem Koziegłowy 

przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina i Miasto Koziegłowy. 

7. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do: 

a) dostępu do swoich danych osobowych, 

b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe 

c) żądania usunięcia danych, gdy: 

▪ dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane 

▪ dane przetwarzane są niezgodnie z prawem 

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: 

▪ osoby te kwestionują prawidłowość danych 

▪ przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych 

▪ Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one 

potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń 

7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych 

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a niepodanie danych uniemożliwia wszczęcie na 

Pani/Pana wniosek postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  

9.  Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

10. Administrator danych nie przewiduje przekazywania zebranych danych osobowych do państw trzecich  

i organizacji międzynarodowych. 

 

 

 

 



OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. 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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: numer telefonu, 

w celu przekazywania przez Urząd istotnych informacji związanych z prowadzonym postępowaniem.  

 
.................................................................. 

       Podpis wnioskodawcy 

 

 

      ………………………………………….. 

       Podpis pełnomocnika 

 

 


