
Klauzula informacyjna – konsultacje społeczne 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (dalej: RODO), 

informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kunice, ul. Gwarna 1, 59-216 

Kunice, tel. +48  857-50-13; e-mail: kunice@kunice.pl 

2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych (IOD): e-mail: iodo@amt24.biz 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania zadań Administratora, które 

wynikają z przepisów prawa – przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie zmiany rodzaju 

miejscowości Ziemnice i Szczytniki Małe. 

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 pkt. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest 

niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w związku z ustawą 

z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym i ustawą z dnia 29 sierpnia 2003r. o urzędowych 

nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych.  

5. Odbiorca lub kategorie odbiorców: Podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów 

powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu 

przetwarzania, oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 

archiwów zakładowych – 25 lat. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do danych, na zasadach określonych w art. 15 RODO; 

sprostowania danych, na zasadach określonych w art. 16 RODO; usunięcia danych („prawo do bycia 

zapomnianym”), na zasadach określonych w art. 17 RODO; ograniczenia przetwarzania, na zasadach 

określonych w art. 18 RODO; prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, na zasadach określonych 

w art. 21 RODO. 

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora 

danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

również profilowaniu. 

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do prowadzenia konsultacji 

społecznych. Niepodanie wszystkich wymaganych danych będzie skutkowało nieważnością ankiety. 
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