
 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

w związku z prowadzeniem konsultacji społecznych w sprawie nadania miejscowości 

Inowłódz statusu miasta 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) 

Wójt Gminy informuje, iż:  

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Inowłódz z siedzibą w Inowłodzu, 

97-215 Inowłódz, ul. Spalska 2. Z Administratorem można się kontaktować listownie: 97-215 

Inowłódz, ul. Spalska 2, przez adres e-mailowy: gmina@inowlodz.pl oraz telefonicznie pod 

numerem: 44 710 12 33. 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. Z inspektorem ochrony danych może się 

Pan/Pani kontaktować pod numerem telefonu: 44 710 12 34 lub pod adresem e-mail: 

iod@inowlodz.pl. w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych 

osobowych. 

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c (przetwarzanie jest 

niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze) w związku art. 4 

ust. 1 pkt 2, art. 4a ust.1, art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 mara 1990 r. o samorządzie gminnym 

celem przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania miejscowości Inowłódz 

statusu miasta. 

4. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom zaangażowanym 

w proces nadania miejscowości Inowłódz statusu miasta. 

5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji 

międzynarodowej. 

6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane wieczyście, zgodnie z powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa, w tym przepisami kancelaryjno-archiwalnymi. 

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do:  

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (zgodnie z zapisani art. 15 RODO),  

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych (zgodnie z art. 16 RODO),  

c) usunięcia danych osobowych (zgodnie z art. 17 RODO),  

d) ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO).  

8. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Natomiast odmowa ich podania jest 

równoznaczna z brakiem możliwości udziału w działaniach konsultacyjnych dotyczących nadania 

miejscowości Inowłódz statusu miasta.  

10. Pana/Pani dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu.  

Oświadczam, że zapoznałem się powyższą klauzula informacyjną, w tym z informacją o celu 

i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych 

i prawie ich poprawiania.  

 

 

              …………………………………………  
                                                                                                                                      podpis  


