
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 
uczestników konsultacji 

 

1) Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Polkowic z siedzibą 
w Polkowicach, Urząd Gminy Polkowice, ul. Rynek 1, 59-100 Polkowice. 

2) W Urzędzie funkcjonuje powołany przez Administratora Inspektor Ochrony Danych, 
z którym można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem 
danych: drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@ug.polkowice.pl, w siedzibie 
Urzędu Gminy Polkowice, a także korespondencyjnie na adres Urzędu: ul. Rynek 
1, 59-100 Polkowice. 

3) Dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, przetwarzane są 
w celach związanych z przeprowadzeniem konsultacji z mieszkańcami w sprawie 
reformy jednostek pomocniczych – Osiedli. 

4) Zgromadzone dane nie będą udostępniane innym podmiotom, niż upoważnione na 
podstawie przepisów prawa.  

5) Podanie danych jest dobrowolne, ale z uwagi na konieczność weryfikacji możliwości 
udziału w konsultacjach w zależności od miejsca zamieszkania uczestnika –  
niezbędne do realizacji ww. celów. Osoba biorąca udział w konsultacjach jest 
zobowiązania do ich podania. Konsekwencją niepodania wymaganych danych 
może być brak możliwości realizacji ww. celów, w tym m.in. brak możliwości 
wyrażenia opinii w ramach konsultacji.  

6) Podstawą przetwarzania danych są przesłanki z art. 6 ust. 1 pkt c) i e) ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO): przetwarzanie jest 
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 
(obowiązek ten polega m.in. na przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami) oraz 
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie 
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 
administratorowi 

7) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres związany z organizacją 
i przeprowadzeniem konsultacji, a po jego zakończeniu przez odpowiedni okres 
wynikający z przepisów prawa, dotyczących obowiązku archiwizacji dokumentów. 

8) Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do swoich danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
przenoszenia danych – o ile inne przepisy prawa nie uniemożliwiają 
Administratorowi realizacji tych praw.  

9) Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy 
uzna, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy prawa z zakresu 
ochrony danych osobowych. 

10) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa 
trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

Podczas przetwarzania danych w ww. celach nie dokonuje się zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji, w tym profilowania. 


