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KLAUZULA INFORMACYJNA 

do przetwarzania danych osobowych 

 
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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 (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

 

Administratorem Pana/i Danych jest: 
Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia 

z siedzibą: ul.Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia 

Administrator powołał Inspektora Ochrony 
Danych oraz udostępnia jego dane 
kontaktowe: 

Robert Łabuda 
iod@nowaslupia.pl 

 

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania zadań 

wynikających z przepisów Działu VIII Skargi i wnioski ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, tj: w celu 

realizacji procesu przyjmowania i koordynowania rozpatrywania skarg i 

wniosków wpływających do Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi. 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych gromadzonych w 
dokumentacji jest wymogiem ustawowym. 

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych jest: 

Informacja o przekazywaniu danych do 
innych podmiotów: 

 
Pani/Pana dane nie są  przekazywane innym podmiotom 
niewymienionym w przepisach prawa. 

 

Okres przechowywania danych: 

 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy zgodne 
z kategoriami archiwalnymi, o których mowa w rozporządzeniu 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. 

 
 

Ma Pani/Pan prawo do: 

1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania, 
2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych, 
3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
4. przenoszenia danych, 
5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych, 
6. wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Pani/Pana dane: 
 

nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji 
oraz profilowaniu.   

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU 
NADZORCZEGO 

prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że prze-

twarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych (RODO); 

 

 
 


