
 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z przeprowadzonymi 

konsultacjami mieszkańców w ramach realizacji Strategii Rozwoju Gminy Tarnowiec na lata 2022 -

2030, podstawie art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 

(RODO) 

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Tarnowiec reprezentowana przez organ 

wykonawczy Gminy. Kontakt - adres: 38-204 Tarnowiec, Tarnowiec 211, tel. 134255509,  

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych e-mail: patrycja.kaczmarczyk-hap@ugtarnowiec.pl, tel. 134255512 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu weryfikacji działań konsultacyjnych z mieszkańcami w ramach 

realizacji ww. strategii. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykazania ww. celu. 

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 10e ust. 1, 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym oraz art. 6 ust. 1 lit. c  RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia 
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. 

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania 

publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej. Odbiorcą mogą być podmioty z którymi 

zawarto umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.  Szczegóły dotyczące odbiorców można 

uzyskać w siedzibie administratora.  

6. Dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. państw trzecich). 

Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane. 

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego powyżej, a po tym 

czasie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa dotyczące archiwizacji. 

8. Osobie, której dane dotyczą przysługują następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych; 

prawo do żądania sprostowania danych osobowych; prawo do usunięcia danych osobowych - w przypadku 

gdy ustała podstawa do ich przetwarzania, dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane osobowe 

muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; prawo do żądania 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadku, gdy: osoba, której dane dotyczą kwestionuje 

prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane 

dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, Administrator nie potrzebuje już 

danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia 

roszczeń.  

9. W przypadku nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych przysługuje również prawo wniesienia 

skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie. 
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