
Klauzula informacyjna  
dotycząca przetwarzania danych osobowych w postępowaniach administracyjnych w sprawach 

załatwianych milcząco 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 roku 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.206.119.1) – zwanej przepisami RODO, informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Wojciechów, Wojciechów 5, 

24-204 Wojciechów, tel. 81 51 77 241, email: info@wojciechow.pl;  

2. Z Inspektorem Ochrony Danych Panią Katarzyną Żółkiewską-Malicką można się kontaktować  

drogą email: iod@zeto.lublin.pl;  

3. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia sprawy załatwianej 

milcząco, o których mowa w rozdziale 8a Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 

postępowania administracyjnego w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie: 

a. podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów 

prawa ; 

b. podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane w imieniu Administratora na podstawie 

zawartej umowy powierzenia (tzw. podmioty przetwarzające). 

5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji 

wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres wskazany w przepisach prawa. 

6. posiada Pani/Pan prawo:  dostępu do treści swoich danych ,sprostowania oraz ograniczenia 

przetwarzania.  

7. w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do 

organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie ul. Stawki 2, 00 – 193 

Warszawa  gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy RODO;  

8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, wynikającym z 

art. 83b ust. 1 w. w. ustawy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak 

możliwości prowadzenia sprawy załatwianej milcząco, o której mowa w rozdziale 8a Kodeksu 

postępowania administracyjnego. Podanie przez Panią/Pana nr telefonu jest dobrowolne.  

9. jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody ( nr telefonu) ma 

Pani/Pan prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa 

na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody. Dane, na 

przetwarzanie których wycofasz zgodę, zostaną usunięte. 
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