
KLAUZULA INFORMACYJNA 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzeniem 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 dalej RODO, informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Pleśna. 

2. Z Administratorem można kontaktować się: 

 listownie: Urząd Gminy Pleśna, 33 – 171 Pleśna 240, 

 przez pocztę elektroniczną: gmina@plesna.pl, 

 telefonicznie: 14 629 28 20, 

3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, jest nim: Ryszard 

Stankowski. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się z nim kontaktować: 

 listownie: Urząd Gminy Pleśna, 33 – 171 Pleśna 240, 

 przez pocztę elektroniczną: iod@plesna.pl, 

 telefonicznie pod nr tel. 14 629 28 35. 

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można kontaktować się we wszystkich sprawach 

dotyczących danych osobowych przetwarzanych przez Administratora. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego 

ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonywaniem przez 

Administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej 

powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym organom i podmiotom na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego dane 

osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający 

z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.). 

7. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do: 

 dostępu do treści swoich danych osobowych, 

 sprostowania swoich danych osobowych, 

 żądania usunięcia swoich danych osobowych, 

 żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, 

 żądania przeniesienia swoich danych osobowych, 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), 

 jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie (np. 

informowanie podatników i zobowiązanych wiadomością sms o zaległościach w podatkach i 

opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi), klienci maja prawo do cofnięcia zgody 

na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.  

Administrator Danych Osobowych 

Wójt Gminy Pleśna 

    Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną 

………………………………………………………………… 

      Data i czytelny podpis 
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