
RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

Działając na podstawie 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 dyrektyw 95/46/WE (Dz. Urz. WE L 119 z 
4.5.2016) informuję: 

1. Administratorem danych jest Burmistrz Gminy Paczków z siedzibą przy ul. Rynek 1, 48-370 Paczków. 

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych, tel. 77 431 67 91 w. 190, e-mail. iodo@paczkow.pl 

3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu weryfikacji wniosków o wypłatę dodatków dla podmiotów 
wrażliwych. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia 
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych wynikającego z następujących 
przepisów; art. 26 ust. 13 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967 z późn. zm.). 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym organom i podmiotom na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały 
zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 
lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.) oraz 
Rozporządzenia 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 (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).. 

6. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania 
swoich danych osobowych, żądania usunięcia swoich danych osobowych (w przypadku, gdy dane nie są już 
niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, dane osobowe przetwarzane są 
niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z 
przepisów prawa;), żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienie sprzeciwu wobec 
przetwarzania swoich danych osobowych, żądania przeniesienia swoich danych osobowych, wniesienia skargi 
do organu nadzorczego, tj. Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa); 

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich 
podania. Inne dane osobowe podane przez Paną/Pana nie na podstawie obowiązującego przepisu prawa, są 
podawane dobrowolnie, brak ich podania skutkować może ograniczeniem form komunikacji. 

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej 
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