
                   Załącznik nr 2  

  

                                                                  KLAUZULA INFORMACYJNA 

dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego                                

na  administratorze (przetwarzanie w związku z Ustawą o gospodarce nieruchomościami                     

z dnia 21 sierpnia 1997 roku). 

   

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (Dz.U.UE.L.206.119.1)  – zwanej 

przepisami RODO, informuję, iż:   

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Wójt Gminy Wąsosz, Plac Rzędziana 8,19-222 Wąsosz 

zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.  

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych                             

w zakresie działania Urzędu, a także przysługujących uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować telefonicznie 

nr telefonu: 86 273-10-01 lub mailowo pod adresem – wojt@gminawasosz.pl. 

3. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych, w tym realizacji Państwa praw Administrator wyznaczył 

Inspektora Ochrony Danych – Alicja Arasimowicz, z którym należy się kontaktować za pośrednictwem poczty 

elektronicznej – iodo@gminawasosz.pl.     

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest realizacja zadań wynikających z ustawy o gospodarce 

nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku.  

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym podmiotom, zgodnie z przepisami ustawy.  

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.  

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających                     

z ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku.  

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.  

9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne dla celów związanych z realizacją obowiązków 

wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku. 

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również nie będą wykorzystywane 

do profilowania.   

  

 

Administrator Danych Osobowych        

Wójt Gminy Wąsosz  

  

  
OŚWIADCZENIE  

  

  

Dobrowolnie oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych 

osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych zawartych w złożonym zgłoszeniu.  

  

  

  

…………………………………………                                 . …………………………………………………… 

miejsce i data złożenia oświadczenia                                          

  

                        .…………………………………………………….  

czytelny podpis osoby składającej oświadczenie  

mailto:wojt@gminawasosz.pl

