KLAUZULA
informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z upoważnieniem
Wójta Gminy Lipnica Wielka do złożenia Petycji do Komisji do Spraw Petycji.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej także RODO)
informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Lipnica Wielka z siedzibą:

Lipnica Wielka 518,
gmina@lipnicawielka.pl

34-483

Lipnica

Wielka,

tel.

18/26-345-08,

e-mail:

2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, nadzorującego

przetwarzanie danych osobowych. Można się z nim skontaktować pisząc na adres
e-mail: iod@lipnicawielka.pl lub listownie na adres administratora.
3) Pani/Pana dane osobowe

(tj. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, podpis) są
przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO w celu rozpatrzenia petycji zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870);

4) Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione następującym podmiotom: Komisji do

Spraw Petycji Sejmu RP, Ministerstwu Sprawiedliwości, Ministerstwu Rolnictwa
i Rozwoju Wsi;
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji

międzynarodowej;

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia

petycji, a następnie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.);

7) Posiada Pani/Pana prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich

sprostowania, ograniczenia przetwarzania, uzupełnienia danych;
8) Ma Pani/Pana prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa;
9) Podanie danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z art. 4 ust. 2 pkt 1 i 2
ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach. Jeżeli petycja nie spełnia tych wymogów
pozostawia się ją bez rozpatrzenia;
10) Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.

