
 

KLAUZULA  INFORMACYJNA 

Zgodnie z Rozporządzeniem 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 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Gminy Koźminek, ul. Tadeusza Kościuszki 7, 62-840 

Koźminek 

Cel przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa oraz na podstawie udzielonej zgody, w celach realizacji zadań ustawowych w tym m.in.: 

- w celu rozpatrzenia wniosku o udzielenie dotacji 

- w innych celach wynikających z realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 

Przekazywanie danych osobowych: W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa powyżej, Twoje dane 

osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z administratorem 

danych lub też na mocy obowiązujących przepisów prawa, przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem danych 

jest Burmistrz Gminy Koźminek.        

Prawa osób, których dane dotyczą. Zgodnie z RODO, przysługuje: 

- prawo do wycofania zgody (tam, gdzie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda); 

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

- prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

- prawo usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 

- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

- prawo przenoszenia danych tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w 

ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, które można 

przesłać innemu administratorowi; 

- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

Czas przetwarzania: Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres trwania procedury administracyjnej przez administratora 

danych a także w celach archiwalnych oraz na wypadek prawnej potrzeby przez okres wskazany w obowiązujących przepisach 

prawa. 

Informacja o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do realizacji wyżej 

wskazanych celów oraz pozostałych celów ustawowych. Bez podania danych osobowych nie będzie możliwe podjęcie 

działania w celu rozpatrzenia Pani/Pana sprawy. 

Prawo do skargi: W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych 

przez administratora danych, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony 

danych osobowych. 

Kontakt do inspektora ochrony danych: tel. 62 76 38 609, kleczewska@kozminek.pl 

                                                                                                                                                                                          

……………………………………………………… 

                                                                                                                              (data i podpis)  

 

 

 

 


