
KLAUZULA INFORMACYJNA  

 

…………………………………….. 
Imię i nazwisko 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Pszczewie 

reprezentowany przez Wójta Gminy Pszczew z siedzibą w Pszczewie, ul. Rynek 13,  

66-330 Pszczew, ug@pszczew.pl, 95 7492 310. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: 
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan 
skontaktować poprzez email: dpo@pszczew.pl lub korespondencyjnie na adres: Urząd Gminy 
w Pszczewie, ul. Rynek 13, 66-330 Pszczew. Z inspektorem ochrony danych można się 
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych  
oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dopełnienia obowiązków określonych  
w przepisach prawa na podstawie: 
- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. rok 2018 poz. 2096  
ze zm.) 
-ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U rok 2015 poz. 1340 ze zm.). 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora  
w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych. Pani/Pana dane osobowe mogą 
być udostępniane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa np. ZUS, KRUS, 
policja, prokuratura, komornik sądowy, Powiatowy Urząd Pracy, Biuro Informacji 
Gospodarczej 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej.   

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat ustawa z dnia 14 lipca 

1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. rok 2018 poz. 217 ze zm.). 

7. Posiada Pani/Pan 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 (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane. 

 

 

……………………………………………………………….. 
    potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną 

 


