
Klauzula informacyjna dot. petycji 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, Gmina 

informuje, że: 

 

1. Administrator Danych Osobowych 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Stare Pole, z siedzibą przy ul. Marynarki 

Wojennej 6, 82-220 Stare Pole. 

 

2. Inspektor Ochrony Danych  

 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Gminie Stare Pole – p. Adrianą Głuchowską 

możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: auditor@auditorsecurity.pl oraz numerem telefonu: 696 

011 969 

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania 

Państwa dane będą przetwarzane w celu rozpatrzenia petycji zgodnie z przepisami prawa. Podstawą 

prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na 

Administratorze wynikających z przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach. W przypadku 

wyrażenia przez Panią/Pana zgody na udostępnienie imienia i nazwiska na stronie internetowej 

Administratora (w Biuletynie Informacji Publicznej), podstawą prawną przetwarzania danych jest 

udzielona zgoda. 

4. Odbiorcy danych 

W toku załatwiania Pani/Pana sprawy dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom. 

Odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie 

odpowiednich przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu 

Administratora, na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.  

5. Informacja o przekazaniu danych do państw trzecich 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

6. Prawa osób, których dane są przetwarzane 

Ma Pani/Pan prawo, w zakresie danych osobowych Pani/Pana dotyczących do: 

1) dostępu do danych osobowych, 

2) sprostowania danych osobowych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe, 

3) w przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na udostępnianie danych, ma Pan/Pani prawo 

do cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody, 



4) w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Gminie Pani/Pana 

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

którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie. 

 

7. Profilowanie 

Ponadto informujemy, że Gmina nie przetwarza danych osobowych w trybie zautomatyzowanym oraz 

że dane nie są profilowane. 

 


