
KLAUZULA INFORMACYJNA 

udostępnianie informacji publicznej 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 
2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Zakład Usług Komunalnych 
w Łeczycach, którego reprezentuje Kierownik z siedzibą: Łęczyce przy ul. Kościelna 17a, 
84-218 Łęczyce 

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowym można kontaktować się z 
Inspektorem ochrony danych osobowych na adres e-mail: pukaczewski@hotmail.com  
lub listownie na adres Administratora. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o dostęp do 
informacji publicznej na podstawie przepisów ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej, co wypełnia przesłanki przetwarzania danych opisane w art. 6 ust 1 
lit. c oraz e RODO. 

4. Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione 
są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a dane mogą być 
udostępnione kurierom, operatorom pocztowym i podmiotom, z którymi administrator 
zawarł umowy powierzenia przetwarzania, w szczególności w zakresie wsparcia 
prawnego i informatycznego. 

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wniosku 
oraz przechowywane przez okres wskazany w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych 
oraz ich sprostowania. Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje 
ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się 
przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne 
podstawy przetwarzania. 

7. Przysługuje Pani/u prawo do wniesienia skargi na realizowane przez Administratora 
przetwarzanie Pani/a danych do Prezesa UODO (Stawki 2, 00-193 Warszawa, 
uodo.gov.pl). 

8. Podanie przez Panią/a danych osobowych jest dobrowolne i poza danymi do kontaktu, 
niezbędnymi do udzielenia odpowiedzi w trybie dostępu do informacji publicznej, nie 
jest wymagane. Brak wskazania danych kontaktowych (adres, telefon lub e-mail), na 
które ma zostać udzielona informacja publiczna, uniemożliwi jej przekazanie. 


