
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA 
PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA 

 
W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.  
 
Kto jest 
administratorem 
Państwa danych? 
 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Kowala z siedzibą  
w Kowali 105A, 26-624 Kowala – Stępocina. 
Umocowanym do przeprowadzania konsultacji społecznych jest Wójt. 

Z kim mogą Państwo 
się kontaktować w 
sprawie 
przetwarzania danych 
osobowych? 

We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych 
osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych. 
Kontakt: iod@kowala.pl lub na adres Administratora danych wskazany powyżej. 

W jakim celu i na 
jakiej podstawie 
przetwarzamy 
Państwa dane 
osobowe? 

Państwa dane osobowe mogą zostać przetworzone przez Gminę Kowala ze 
względu na wymagania prawe (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust 1 lit. c 
RODO).  
Przede wszystkim dla pozyskania od Państwa opinii w związku z prowadzonymi 
konsultacjami społecznymi wynikającymi art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z Uchwałą Nr 
XV.87.2015 Rady Gminy Kowala z dnia 28 października 2015 r. w sprawie 
określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy 
Kowala. 
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez okres 2 lat od 
zakończenia konsultacji. 

Komu przekazywane 
są Państwa dane 
osobowe? 

Z uwagi na konieczność zapewnienia prawidłowego funkcjonowania oraz 
zapewnienia zgodności z prawem, Państwa dane osobowe będą przekazane: 
Urzędowi Gminy w Kowali, dostawcom systemów IT, firmom wspierającym 
Administratora w organizacji konsultacji, firmom doradczym i konsultingowym, 
kancelariom prawnym, firmom realizującym usługę niszczenia dokumentów oraz 
innym uprawnionym podmiotom na uzasadniony wniosek np. Policja, 
Prokuratura, Sąd itp. 

Jakie mają Państwo 
prawa w związku ze 
swoimi danymi 
osobowymi? 
 

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz 
prawo do ich: sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia 
przetwarzania.  
 
Informujemy również, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do 
organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, 
którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie 00-193 
ul. Stawki 2. 

Czy moje dane są 
przekazywane poza 
EOG 

Nie. Administrator nie przesyła Państwa danych osobowych do krajów spoza 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

Czy moje dane 
wykorzystuje się do 
profilowania? 

Nie. Na podstawie przekazanych przez Państwa danych osobowych nie dochodzi 
do profilowania. 

Czy podawanie 
danych osobowych 
jest konieczne? 

Tak, podanie danych osobowych jest niezbędne do uczestnictwa w konsultacjach 
społecznych. 
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