
……………………………………….. 
 imię i nazwisko, adres  
 

 
OŚWIADCZENIE 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z zamiarem wzięcia udziału  
w debacie nad raportem o stanie Gminy Bodzentyn.  

 
 
 
 

             ……………………………     …………………………… 
    miejscowość                                         data podpis  
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie,  

ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn, tel. 41 31 15 010, w imieniu którego działa Dariusz Skiba – 

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn 

2) inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta i Gminy w Bodzentynie jest Pani/Pan Michał 

Furmańczyk, administrator@bodzentyn.pl, 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą celem realizacji czynności urzędowych związanych ze 

zgłoszeniem wzięcia udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Bodzentyn;  

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, którym Administrator zleci wykonanie 

czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające), 

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

międzynarodowej, 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez określony przepisami archiwalnymi okres (co 

najmniej 5 lat, maksymalnie 50 lat ), co uzależnione jest od rodzaju dokumentacji. 

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 Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r., 

9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wybrać odpowiednio: wymogiem ustawowym. Jest 

Pani/Pan zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak 

możliwości załatwienia Pani/Pana sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy w Bodzentynie. 

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, np. w formie profilowania 


