Klauzula informacyjna
rozpatrywanie skarg i wniosków i petycji w Urzędzie Gminy w Lipnicy Murowanej
Zgodnie z art. 13 i 15 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 osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych osób fizycznych -wnoszących skargę, wniosek, petycję do
Urzędu Gminy w Lipnicy Murowanej , jest Wójt Gminy Lipnica Murowana z siedzibą 32-724
Lipnica Murowana 44
Inspektor ochrony danych w Urzędzie w Lipnicy Murowanej
Dane kontaktowe:
Inspektor ochrony danych:
Urząd Gminy w Lipnicy Murowanej , 32-724 Lipnica Murowana 44
telefon: 14 634 85 55
e-mail: odo@lipnicamurowana.pl

2.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą, w celu rozpatrywania skarg, wniosków
i petycji , zgodnie z przepisami :
a) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego –
dział VIII Skargi i wnioski oraz w związku z rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skargi wniosków ,
b) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ,
3. Dane osobowe nie będą udostępnianie innym podmiotom niż wynika to z przepisów
prawa .
Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z rozporządzeniem Prezesa
Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania
archiwów zakładowych.
4. W zakresie Pani/Pana danych osobowych, na zasadach określonych w RODO,
przysługują Pani/Panu prawa:
1) prawo dostępu do danych osobowych;
2) prawo sprostowania danych
3) prawo do usunięcia danych
4) prawo ograniczenia przetwarzania
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
6) prawo do cofnięcia zgody
7) prawo do przenoszenia danych.
5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu
Ochrony
Danych Osobowych, jeżeli uzna, iż jego dane osobowe przetwarzane są przez
administratora niezgodnie z przepisami RODO.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji
międzynarodowej.
7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.
8. Ochrona danych osobowych realizowana jest zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r o
ochronie danych osobowych
9. Wszelkie uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych prosimy o zgłaszanie na
adres e-mail: odo@lipnicamurowana.pl

