
Klauzula informacyjna  

( przetwarzanie danych osobowych ) 

  

Zgodnie z art. 13 i art. 14 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), zwanego 

dalej RODO – informujemy, że:  

  

Administrator danych osobowych   

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Jeżowe.   

Kontakt:  

• pocztą tradycyjną na adres:  

Urząd Gminy Jeżowe  

37-430 Jeżowe 136a  

• pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@jezowe.pl  

• telefonicznie pod numerem: 15 8794 304  

Inspektor ochrony danych  

Inspektorem ochrony danych jest Klaudia Chaber.  

Kontakt:  

• pocztą elektroniczną na adres: kchaber.kancelaria@gmail.com  

• telefonicznie pod numerem:  + 48 798 559 338  

Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania 

danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych przez Urząd 

Gminy w Jeżowem.  

 

 Państwa  dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w debacie nad raportem o 

stanie gminy Jeżowe za 2020r. na podst.art.6 ust1 lit c RODO, tj w celu wypełnienia 

obowiązku  prawnego ciążącego  na administratorze przewidzianego w art.28aa ust 7 

ustawy z  dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym. 

 Państwa Dane osobowe przechowywane będą  przez okres niezbędny do realizacji celu 

a następnie zgodnie z obowiązującą instrukcja kancelaryjną oraz przepisami o 

archiwizacji dokumentów. 



 Posiadają Państwo prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania 

kopii tych danych, prawo do ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych. 

 Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych w przypadku gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych naruszałoby 

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016r 

 Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania 

danych będzie brak możliwości udziału w debacie nad raportem o stanie gminy Jeżowe 

za 2020r. 

 Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane. 

 Przebieg sesji jest transmitowany on-line na stronie internetowej Urzędu Gminy Jeżowe 

co wynika z art.20 ust 1b ustawy o samorządzie gminnym. Uczestnicząc w debacie 

wyrażają Państwo zgodę na publikację wizerunku. 

 

 

  

  

 

  


