
Klauzula informacyjna 
 

dotycząca przetwarzania danych osobowych  
 
Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 roku (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”) uprzejmie informujemy, że: 
 
1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Nowa Słupia reprezentowana przez Burmistrza Miasta i 
Gminy Nowa Słupia ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia. 
 
2. Inspektorem danych osobowych jest: Agnieszka Lewandowska adres e-mail sekretarz@nowaslupia.pl  

tel. 41 3178768 
 
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu (podstawa art.6 ust. 1 lit. a  
RODO) 
 
4. Dane osobowe będą udostępnione Radzie Miejskie w Nowej Słupi celem zawiadomienia o terminie debaty 
nad Raportem o stanie Gminy za 2018 r. 
 
5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału  w debacie nad raportem o Stanie 
Gminy Nowa Słupia. 
  
6. Dane będą przechowywane przez okres wykonywania zadań, o których mowa w pkt 3 i 4. 
 
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do: 
 

1) dostępu do treści swoich danych , na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia, 
 

2) sprostowania danych na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia, 
 

3) usunięcia danych na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia, 
 

4) ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia, 
 

5) przeniesienia danych na podstawie art. 20 ogólnego rozporządzenia, 
 

6) sprzeciwu na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia 
 

7) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 
 
8. Dane nie będą podlegać profilowaniu. 
 
9. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w zgłoszeniu wzięcia 
udziału w debacie: imię i nazwisko, adres zamieszkania (miejscowość, ulica, nr domu/lokalu, kod pocztowy). 
 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest udzielona dobrowolnie na podstawie art. 6 ust.1 lit. a 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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, dalej: RODO). 
 

Potwierdzam otrzymanie od Administratora Danych Osobowych klauzuli informacyjnej zgodnie art.  
13 ust.1 i ust. 2 RODO, z którym się zapoznałem/łam i przyjąłem/łam do wiadomości. 
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