
Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych  

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

2016 r. (dalej zwane RODO), informuję, iż: 

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

w Urzędzie Gminy w Lipnicy Murowanej, Lipnica Murowana 44, 32-724 Lipnica Murowana. 

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 zgodnie z : 

a. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do realizacji łączącej nas 

umowy cywilnoprawnej, 

b. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków  

ciążących na Administratorze takich jak prowadzenie rozliczeń finansowych, w tym 

podatkowych. 

c.  art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest nieodzowne dla realizacji celów 

wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, takich jak ewentualna konieczność 

odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych. 

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty publiczne uprawnionym na podstawie 

odrębnych przepisów, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, osoby upoważnione 

do przetwarzania danych osobowych  oraz podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz 

Administratora na podstawie podpisanej umowy. 

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

międzynarodowych. 

6) Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji która 

opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

7) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzania przez okres trwania łączącej umowy, jak również 

przez okres trwania wymagalności ewentualnych roszczeń z tym związanych, a więc co do 

zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat od rozwiązania umowy – zgodnie z ogólnym terminem 

przedawnienia w myśl art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 2020 

poz. 1740), Jeżeli terminy właściwe dla dochodzenia ewentualnych roszczeń są krótsze, niż 

okresy przechowywania dokumentów rozliczeniowych dla celów podatkowych, dokumenty te 

będą przechowywane przez czas niezbędny dla celów podatkowo-rozliczeniowych, a więc 

przez 5 lat od czasu zakończenia roku w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy. 

8) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo 

do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, 



prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania. 

9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy 

uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO. 

10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, nie podanie 

danych osobowych uniemożliwi podpisanie niniejszej umowy. 


