
Klauzula informacyjna 
dla osób popierających udział uczestnika w debacie nad raportem o stanie gminy 

W związku z realizacją wymogów art. 20 ust. 1b Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym  oraz  Rozporządzenia  o  Ochronie  Danych  Osobowych  informujemy  o  zasadach
przetwarzania  Państwa  danych  osobowych  oraz  o  przysługujących  Państwu  prawach  z  tym
związanych. 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest jest Wójt Gminy Kije będący kierownikiem
Urzędu Gminy w Kijach z siedzibą ul. Szkolnej 19, 28-404 Kije, e-mail: urzad@kije.pl 

2. Administrator danych osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym kontakt jest
możliwy pod adresem: k.lechowska@kije.pl

3. Urząd przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj.
art.  6  ust.  1  lit.  c  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 (dalej  RODO) oraz 28aa ust.  7  pkt  2  ustawy z dnia  8 marca 1990r.  o  samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2020r. Poz. 713).

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wykazania przez kandydata na uczestnika
debaty nad raportem o stanie gminy poparcia społecznego, które umożliwi mu udział w debacie.

5.  Dane osobowe zostaną udostępnione dostawcom programu do elektronicznego zarządzania
dokumentacją – zgodnie z Instrukcją kancelaryjną.

6.  Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres  właściwy  dla  jednolitego
rzeczowego wykazu akt obowiązującego w Urzędzie Gminy Kije.

7.  W  związku  z  przetwarzaniem  Pani/Pana  danych  osobowych  w  przypadkach  określonych
w RODO przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

7.1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

7.2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;

7.3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);

7.4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

7.5. prawo do przenoszenia danych;

7.6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

8.  W  przypadku  powzięcia  informacji  o  niezgodnym  z  prawem  przetwarzaniu  przez
Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do
organu  nadzorczego  właściwego  w  sprawach  ochrony  danych  osobowych.  Polskim  organem
nadzoru jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

9.  Podanie  danych  osobowych  jest  warunkiem  ustawowym.  Konsekwencją  odmowy podania
danych będzie nieważność głosu poparcia dla osoby zamierzającej wziąć udział w trakcie debaty
o stanie gminy.

10.  Pani/Pana  dane  mogą  być  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany.  Pani/Pana  dane
osobowe nie będą przedmiotem decyzji podejmowanych w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane 


