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Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych. 
Informacje podawane w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby,  

której dane dotyczą, zgodnie z art. 13 RODO 
 

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Masłowice, Masłowice 4, 97-515 

Masłowice, NIP: 7722259981, REGON: 590648103, nr telefonu +48 (44) 787-46-16, 25, nr faksu 

+48 (44) 787-46-16,25. 

 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych w Gminie Masłowice jest możliwy za pośrednictwem 

adresu e-mail: iod@maslowice.pl 

3.  Dane osobowe przetwarzane będą w celu oszacowania zapotrzebowania na węgiel. Z racji tego, że 

zgłoszenie przez Mieszkańca zapotrzebowania na węgiel ma charakter dobrowolny, proces 

przetwarzania danych osobowych do ww. celu odbywa się na podstawie zgody osoby fizycznej 

(dobrowolny udział w inicjatywie fakultatywnej i w ślad za tym podanie danych osobowych 

niezbędnych do zgłoszenia zapotrzebowania na węgiel jest przez Administratora rozumiane jak 

wyraźne działanie potwierdzające, że osoba wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych do tego celu).  

4.  Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu, a po 

tym czasie zostaną usunięte. 

5. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do odwołania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

6.  Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli 

uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami.  
7.   Dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa 

w tym organom administracji publicznej oraz innym podmiotom jeśli podmioty te będą 

uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa – w zakresie 

niezbędnym do realizacji zadań publicznych. Dane osobowe mogą być udostępniane również 

podmiotom/osobom, którym Administrator wydał polecenie przetwarzania danych osobowych 

na podstawie art. 28 RODO lub 29 RODO.  

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek charakter przetwarzania powoduje, że 

niepodanie danych osobowych spowoduje brak możliwości zgłoszenia zapotrzebowania na 

węgiel.  

9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu. Dane 

osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 

 

 

 
 
 
 
 

 


