
KLAUZULA INFORMACYJNA  dotycząca przetwarzania danych w związku z analizą zapotrzebowania na paliwo 

stałe wśród mieszkańców Gminy Przystajń 
 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (RORO) informuję Panią/Pana, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Przystajń , ul. Częstochowska 5, 42-141 Przystajń 

tel.34-3191153, 
 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobo-

wych w Urzędzie Gminy Przystajń, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, które pozostają w jego zakresie 

działania. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: zkido@ onet.pl, dane do korespondencji: Urząd Gminy 

Przystajń  ul. Częstochowska 5, 42-141 Przystajń 

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są przepisy powszechnie obowiązującego prawa, tj. art. 

6 ust 1. lit. d RODO (przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub 

innej osoby fizycznej) w celu związanym z analizą zapotrzebowania na paliwo stałe wśród mieszkańców Gminy 

Przystajń. Zakres przetwarzanych danych określa art. 10 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie 

preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236) 
 

4. Pani/Pana dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz organom lub podmiotom 

publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. sądom, organom 

ścigania lub instytucjom państwowym gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.    

 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających się na 

zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, ani nie będą podlegać profilowaniu. 

 

7. Dane osobowe zgromadzone na potrzeby analizy, będą przetwarzaniem, w tym przechowywane do 30 września 2024 

r. (data końcowa kadencji 2022-2024), a następnie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzeniem 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, przez okres 5 lat, zgodnie z kategorią archiwalną B5, a w przypadku zmiany kategorii 

archiwalnej dokumentacji przez okres zgodny ze zmienioną kategorią archiwalną dokumentacji. 

 

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa: 

a) prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO); 

b) prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 16 

RODO; 

c) prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO; 

d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych  

w art. 18 RODO; 

e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia  

o ochronie danych osobowych (RODO); adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

9. Podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  jest dobrowolne, ale niezbędne do celów analizy zapotrzebowania 

na paliwo stałe wśród mieszkańców Gminy Przystajń. 

 

 
 

 

 

 

 


