
KLAUZULA INFORMACYJNA 

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych 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 osobowych zwane RODO) - (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016) uprzejmie informuję, iż: 

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

Wójt Gminy Trzydnik Duży 

z siedzibą: Trzydnik Duży 59 A, 23-230 Trzydnik Duży,   

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych- adres e-mail: inspektor.rodo@trzydnikduzy.pl 
 adres do korespondencji:  Trzydnik Duży 59 A, 23-230 Trzydnik Duży, 

 

3) Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane są w celu: 

➢  realizacji ustawowych zadań Urzędu- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. - Uchwała Nr 

XVIII/121/2016 Rady Gminy Trzydnik Duży z dnia 29  czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej. 

4) Pani/ Pana dane osobowe mogą zostać przekazane wyłącznie podmiotom uprawnionym do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, 

5)  Pani/ Pana dane będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa zgodnie  z instrukcją 

kancelaryjną, 

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie / 

Rozdział III RODO-  Prawa osoby, której dane dotyczą /art. 15-22 / szczegółowo określa zasady, 

kiedy Pani/ Panu wymienione prawa przysługują/, 

7)  ma Pani/ Pana prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego-  Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, 

8) podanie Pani/ Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest 

obligatoryjne,  natomiast podanie takich danych jak numer telefonu, e-mail jest dobrowolne, 
9) Ponadto informuję, iż w związku z przetwarzaniem Pani/ Pana danych osobowych nie podlega 

Pani/ Pan decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 

profilowaniu, o czym stanowi art. 22 RODO. 

 

      Oświadczam, że zapoznałam/-łem się z powyższym 

     

………………………………………………………………. 

        /data i podpis/: 
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