
 

Klauzula informacyjna z art. 13 ust 1 i 2 RODO w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości 

Lasek, Lasek Trute, Morawczyna oraz Pyzówka w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości Trute, przysiółek wsi Lasek na 

Trute, wieś 
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Administratorami jest: Urząd Gminy Nowy Targ reprezentowany przez Wójta 

Gminy Nowy Targ, mający swoją siedzibę w Nowym Targu, 34-400 Nowy Targ 

przy pl. Bulwarowej 9. 
DANE KONTAKTOWE 

ADMINISTRATORA 
Z administratorem można kontaktować się: 
•listownie: ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ  
•przez elektroniczną skrzynkę podawczą: e-mail: 

sekretariat@ugnowytarg.pl                          
•telefonicznie: 18 26 32 200 

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA 

OCHRONY DANYCH 
Administrator – Wójt Gminy Nowy Targ wyznaczył inspektora ochrony danych, 

z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email: iod@ugnowytarg.pl lub 

pisemnie na adres siedziby administratora. 
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych 

z przetwarzaniem danych. 
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA 

PRAWNA  
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia konsultacji 

społecznych z mieszkańcami miejscowości Lasek, Lasek Trute, Morawczyna oraz 

Pyzówka w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości Trute, przysiółek wsi Lasek 

na Trute, wieś. Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest 

wykonanie obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa na podstawie 

art. 6 lit c RODO oraz wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub 

w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej. 
ODBIORCY DANYCH Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, 

podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, 

a także, te  którym dane zostaną udostępnione do zrealizowania celów 

przetwarzania.  
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

Państwa spraw oraz po ich zakończeniu w celu wypełnienia obowiązku prawnego 

(wyrażonego w przepisach ustawy z dnia 14 lipca1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy) ciążącego na 

Administratorze.  
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Ma Pani/Pan prawo do: 

•na podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych 

osobowych; 
•prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach 

określonych w art. 17 RODO,  
•prawo ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na 

warunkach określonych w art. 18 RODO, 
•prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – przysługuje w ramach 

przesłanek  

i na warunkach określonych w art. 21 RODO, 
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO 

ORGANU NADZORCZEGO 
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

zajmującego się ochroną danych osobowych( na adres Urząd Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie 

danych osobowych narusza przepisy RODO. 
ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH 

OSOBOWYCH 
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie 

uniemożliwi realizację zadań ustawowych, w tym weryfikacji wniosku o przyznanie 

zakupu preferencyjnego paliwa stałego.  
POZOSTAŁE INFORMACJE  Administrator Danych nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych 

do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, W trakcie przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji ani do profilowania.   

 


