
KLAUZULA INFORMACYJNA  

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK O UDZIELENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 

 

1. Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 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 osobowych) (Dz. Urz. UE L 119, str. 1 ze zm.  

– dalej „RODO”) informujemy, iż administratorem Pana/i danych osobowych jest PGKiM Spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Pierwszej Brygady 21a, 66-530 Drezdenko, e-mail: 

pgkimdrezdenko@gmail.com, tel.: 95 762 07 66.  

 
2. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się na adres e-mail: iodo.pgkim@gmail.com. 

 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu: 
a. przyjęcia wniosku o udzielenie informacji publicznej nieudostępnionej w Biuletynie 

Informacji Publicznej; 

b. prowadzenia rejestru wniosków; 

c. udzielenia odpowiedzi na wniosek; 
d. wydawania decyzji administracyjnych dot. wniosków 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze w związku z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.  
 

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów 

prawa oraz inne podmioty, z którymi Administrator posiada stosowne zapisy o powierzeniu danych.  

 
5. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane 

osobowe zostały zebrane, nie dłużej niż przez 5 lat. 

 
6. Ma Pan/i prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, jak również 

prawo do usunięcia, wniesienia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych do 

innego administratora, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej. 
 

7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/i,  iż przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących, narusza 

przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.  
 

8. Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, podanie danych osobowych  

w postaci imienia, nazwiska, nazwy firmy, danych adresowych, danych kontaktowych lub innych 
danych nie jest obowiązkowe, lecz może być konieczne do realizacji wniosku, w zależności od formy 

udostępnienia informacji publicznej..  

 
9. Decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym 

również w formie profilowania. Dane osobowe nie będą również przekazywane do państwa trzeciego 

lub organizacji międzynarodowej. 

mailto:pgkimdrezdenko@gmail.com
mailto:iodo.pgkim@gmail.com

