
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH 

OSOBOWYCH OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH UWAGI, OPINIE I WNIOSKI , A TAKŻE 

UCZESTNIKÓW PROCESU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PODCZAS 

OPRACOWANIA I UCHWALENIA STRATEGII ROZWOJU MIASTA I GMINY 

ZWIERZYNIEC DO 2030 ROKU 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 

2016 r.- dalej: „RODO” informujemy, że: 

1) Administratorem Państwa danych jest Gmina Zwierzyniec reprezentowana przez 

Burmistrza Zwierzyńca z siedzibą ul. Rynek 1, 22-470 Zwierzyniec, tel.: 84 687 20 

11, e-mail: um@zwierzyniec.info.pl 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za 

pośrednictwem adresu email: iod@zwierzyniec.info.pl lub pisemnie na adres 

Administratora.  

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu opracowania i uchwalenia Strategii 

Rozwoju Miasta i Gminy Zwierzyniec do 2030 roku, w tym: przygotowania, 

przeprowadzenia, podsumowania i udokumentowania konsultacji społecznych na 

każdym etapie tworzenia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Zwierzyniec do 2030 roku. 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 lit. c) i e) RODO tj. wypełnienie 

obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz wykonywanie przez 

Administratora zadania realizowanego w interesie publicznym,  w związku z art. 6 ust. 3 

i 6a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz art. 

39-43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 

jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko.  

   4)   Złożone wnioski, uwagi, opinie mogą być przedmiotem debat publicznych   

         organizowanych w ramach przygotowania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy     

         Zwierzyniec do 2030 roku, w tym debat transmitowanych i utrwalane za pomocą    

         urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. W przypadku debat na sesji Rady Miejskiej ,    

         nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie  

         internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. 

   5)  Złożone wnioski, uwagi i opinie mogą być ujęte w zestawieniach i podsumowaniach,       

         które mogą stanowić treść innych dokumentów lub zostać udostępnione na stronie      

         internetowej gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej lub w inny sposób zwyczajowo  

         przyjęty.  

   6)  Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu   

    z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,  

    w tym przepisów archiwalnych, tj. wieczyście - kategoria archiwalna A. 

   7)  Państwa dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie   

         będą podlegać profilowaniu. 

   8)  Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy  

         (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

   9)  W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu   

        następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 
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e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 

danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

(RODO).  

10) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu     

       udziału w konsultacjach społecznych. Niepodanie danych uniemożliwi udział w ww. celu. 

11) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom lub organom uprawnionym na     

       podstawie przepisów prawa, podmiotowi świadczącemu usługi pocztowe, a także   

       podmiotom zewnętrznym np. firmie obsługującej elektroniczny obieg dokumentacji w  

       urzędzie czy firmie hostującej przestrzeń dyskową pod serwer pocztowy na podstawie   

       umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

 

 

 


