
Klauzula informacyjna - dla wnioskujących o informacje publiczne

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku   przetwarzaniem  danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej

RODO, informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Łaziska, której reprezentantem jest 

Wójt Gminy Łaziska z siedzibą w Łaziskach 76, 24-335 Łaziska, e-mail: sekretariat@gminalaziska.pl.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: iod@zeto.lublin.pl.

3. Pani/na dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO - przetwarzanie

jest  niezbędne  do  wykonania  zadania  realizowanego  w  interesie  publicznym  lub  w  ramach

sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi w związku z art. 28 aa ust. 7 ustawy

z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym w celu zgłoszenia przez mieszkańca woli zabrania

głosu podczas debaty nad Raportem o stanie Gminy Łaziska za 2021 r. odbywającej się podczas

sesji Rady Gminy w Łaziskach.

4. Odbiorcami  Pani/Pana  danych  osobowych  będą  podmioty  uprawnione  do  uzyskania  danych

osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi wsparcia i serwisu

dla Urzędu na podstawie umów powierzenia.

5. Pani/Pana dane  osobowe  przechowywane  będą  przez  okres  ustalony  w  oparciu  o  kryteria

określone  w  przepisach  Rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  18  stycznia  2011r.  

w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie

organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich

sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi  do organu nadzorczego,  którym jest  Prezes  Urzędu

Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  jednakże  konsekwencją  ich

niepodania będzie brak możliwości zabrania głosu podczas debaty.
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