Klauzula informacyjna
udostępnienie informacji publicznej na wniosek

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016r. 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) Dz. Urz. UE L 119, s. 1 - dalej RODO
- informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Sokolnikach,
reprezentowany przez Wójta Gminy Sokolniki. Kontakt z administratorem:
- listowny: Urząd Gminy w Sokolnikach, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98-420
Sokolniki,
- telefoniczny: 62 7845159
- email: ug@sokolniki.pl
2. W Urzędzie Gminy w Sokolnikach został wyznaczony Inspektor ochrony danych
– Sławomir Mazur, z którym możliwy jest kontakt w sprawie danych osobowych: listowny
– Urząd Gminy w Sokolnikach, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 , 98-420 Sokolniki bądź
e-mailowy: iod@sokolniki.pl, tel. 727931623.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku
o udostępnienie informacji publicznej na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001
r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902), a ich przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz do
wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy
publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust 1 lit. c, e RODO).
4. Dane przez Panią/Pana udostępnione mogą być przekazane wyłącznie podmiotom
upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
5. Dane przez Panią/Pana udostępnione nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wniosku
oraz przechowywane przez okres wskazany w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 164) oraz
przepisach wykonawczych do niej, w tym 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.
z 2011 r. Nr 14, poz. 67 oraz Nr 27, poz. 140).
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych,
prawo ich sprostowania, usunięcia, przenoszenie danych lub ograniczenia przetwarzania.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).
Adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie obowiązujących
regulacji prawnych.
10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu
przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w ogólnym rozporządzeniu o ochronie
danych.

