
 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY  

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 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 (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

1) Administratorem Państwa danych jest Gmina Abramów reprezentowana przez Wójta z 

siedzibą: ul. Szkolna 2, 21-143 Abramów, e-mail:  gmina@abramow.pl, tel.: 81 852 50 01. 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za 

pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl  lub pisemnie na adres Administratora. 

3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane wyłącznie do celów związanych z rozpoznaniem 

skargi/wniosku/petycji. 

4) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w postaci zawartych we wniosku danych 

identyfikacyjnych, jest niezbędne do wypełnienia obowiązku w zakresie rozpatrzenia 

skargi/wniosku/petycji. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 

lit. c) RODO oraz w szczególności ustawy: 

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. 2018 poz. 
2096 ) 
- Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ( tj. Dz. U. 2018 poz. 870 ) 

5) Podane dane osobowe przechowywane będą do zakończenia postępowania w sprawie 

rozpoznania skargi/wniosku/petycji, a następnie materiały archiwalne przechowywane są 

przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2019 poz. 553). 

6) Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym nie będzie 

stosował profilowania. 

7) Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do 

organizacji międzynarodowych. 

8) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu 

następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, 

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych 

osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), prawo do ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych. Każde z tych żądań będzie rozpatrzone przez Administratora zgodnie 

z przepisami RODO. 

9) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych (RODO). 
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