
KLAUZULA INFORMACYJNA ZGODNIE Z ART. 13 RODO  

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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, 

że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych, zwanym dalej „AD”, jest 

Wójt Gmina Wola Krzysztoporska 

ul. Kościuszki 5, 97-371 Wola Krzysztoporska 

NIP 771-10-29-208 

REGON 590647902 

tel. 044 6163961 

e-mail : sekretariat@wola-krzysztoporska.pl 

2) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Gminie Wola Krzysztoporska : 

e-mail: iod@bodo24.pl 

3) AD przetwarza dane osobowe w celu przyjęcia formularza uwag do projektu „Programu 

współpracy Gminy Wola Krzysztoporska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”  w związku z wykonaniem zadania 

realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) wynikającego z art. 5 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

4) Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak 

możliwości przyjęcia formularza uwag do projektu.  

5) Dane osobowe mogą być ujawnione jedynie właściwie upoważnionym osobom fizycznym, 
prawnym lub innym odbiorcom posiadającym podstawę prawną żądania dostępu do danych 
osobowych oraz odbiorcom, którym muszą zostać ujawnione dane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa. 

6) Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, a 
następie przez okres wynikający z zasad określonych w Rozporządzeniu z dnia 18 stycznia 2011 
roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w 
sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

7) Osoba, której dane dotyczą, w uzasadnionych przypadkach ma prawo do: 

• dostępu do swoich danych osobowych, 

• sprostowania swoich danych osobowych, 

• żądania usunięcia swoich danych osobowych, 

• żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 

• sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, 

• żądania przeniesienia swoich danych osobowych, 

• wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

• do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - jeżeli przetwarzanie odbywa się 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO. 

 

 

Wójt Gminy Wola Krzysztoporska 

 

                                                                              Roman Drozdek 
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