
 
Klauzula informacyjna w sprawie przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane 

dalej RODO), informuję iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Lipnica Murowana z siedzibą w Urzędzie 

Gminy w Lipnicy Murowanej, 32-724 Lipnica Murowana 44. Kontakt z administratorem jest możliwy także za 

pomocą adresu mailowego: gmina@lipnicamurowana.pl. 

2) Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy w Lipnicy Murowanej jest Pani Patrycja Powroziewicz-

Wrona, dane kontaktowe: odo@lipnicamurowana.pl. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: 

a. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego, dział VIII Skargi i wnioski, rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 

2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skargi wniosków oraz  ustawy z dnia 11 

lipca 2014 r. o petycjach -  w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 

polegającym na przyjmowaniu i rozpatrywaniu skarg i wniosków. 

b. art. 6 ust. 1 lit a) RODO to jest na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody w celu przekazania 

przez Panią/Pana danych do kontaktu takich jak adres e-mail czy numer telefonu. 

c. art. 9 ust. 2 lit. a) RODO gdy udostępnią Państwo dane należące do kategorie danych szczególnie 

chronionych (dane wrażliwe), którymi są: pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, 

przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane 

genetyczne, dane biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych 

dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej. 

4) Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa, osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych oraz podwykonawcom na 

podstawie podpisanej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

5) Pani/Pana 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. 

6) W przypadku przetwarzania danych osobowych (adres e-mail, numer telefonu), na podstawie udzielonej zgody. 

Dane osobowe będą przechowywane do momenty wycofania zgody. 

7) Ma Pani/Pan prawo: 

a. dostępu do treści swoich danych na podstawie art. 15 RODO, przy czym prawo dostępu do wszelkich 

informacji o źródle danych (art. 15 ust. 1 lit. g RODO) w stosunku do stron i uczestników postępowania 

nie ma zastosowania; 

b.  sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO; 

c. usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO jeżeli dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, 

w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane; dane są przetwarzane niezgodnie z 

prawem; 

d. ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO jeżeli osoba, której dane dotyczą, 

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



 
dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich 

wykorzystywania; administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są 

one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; osoba, której 

dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione 

podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą; 

8) Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych nie wpływa na tok i przebieg postepowania. 

9) W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody przysługuje Pani/Panu prawo 

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

10) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdyby przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych naruszało przepisy RODO. 

11) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

12) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

13) Podanie obowiązkowych danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W przypadku nie podania danych 

lub podania nieprawidłowych danych, administrator nie będzie mógł zrealizować celu do jakiego zobowiązują 

go przepisy prawa. 

14) Podanie danych kontaktowych (adres e-mail, numer telefonu) czy danych należących do kategorii danych 

szczególnie chronionych (dane wrażliwe) jest dobrowolne. 

 

 

_____________________________________ 

Data i podpis Wnioskodawcy 


