
KLAUZULA INFORMACYJNA 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – 
dalej: „RODO” – niniejszym informuję iż: 
1. Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Łodygowice w 
imieniu którego działania realizuje Urząd Gminy Łodygowice z siedzibą pod adresem ul. Piłsudskiego 
75 34-325 Łodygowice. 
 
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony 
Danych pod adresem e-mail: iod@lodygowice.pl lub korespondencyjnie na adres Administratora. 
 
3. Administrator danych osobowych – Wójt Gminy Łodygowice  - przetwarza Pani/Pana dane 
osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa tj. na podstawie art. 5a ust. 1, art. 35  
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z 
późn. zm.) oraz  § 3 ust.1 Uchwały Nr II/ 7/2018 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 listopada 2018 r. w 
sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Łodygowice 
(Dziennik Urzędowy Województw Śląskiego z 2018 r. poz. 7771). Przetwarzanie danych osobowych 
odbywa się również na podstawie Art. 6 ust.1 lit. a RODO „Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę 
na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów” 
 
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach wypełnienia obowiązków prawnych 
ciążących na Administratorze  tj. przeprowadzenia  konsultacji społecznych w sprawie projektów 
uchwał Rady Gminy Łodygowice. 
 
5. W związku z przetwarzaniem danych w celu/celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcami 
Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania 
publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają 
z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 
 
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia 
konsultacji społecznych, tj. opracowania wyników konsultacji oraz zapewnienia realizacji obowiązków 
sprawozdawczych, kontrolnych i archiwalnych związanych z procesem konsultacji. 
 
7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, 
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  
 
8. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo iż 
przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO lub inne przepisy 
określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.  
 
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również nie 
będą wykorzystywane do profilowania. 
 
10. Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne lecz brak ich podania będzie 
skutkowało niemożnością oddania głosu. 


