Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
w związku ze złożeniem do Urzędu Gminy Stanisławów petycji

W związku z realizacją wymogów 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 ochronie danych) (zwane dalej „RODO"),
Administrator informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych
z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Stanisławów, z siedzibą przy
ul. Rynek 32 w Stanisławowie (05-304 Stanisławów).
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z inspektorem
ochrony danych (zwanym dalej 10D) wyznaczonym przez Administratora: pocztą tradycyjną na adres: 10D,
ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów lub na adres e-mail: iod@stanislawow.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w celu rozpatrzenia
petycji złożonej na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (dalej zwaną „Ustawą:.
4. Pani/Pana danych dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do
ich otrzymania na podstawie przepisów prawa lub podmiotom, którym Administrator powierzył
przetwarzanie danych osobowych na postawie zawartej umowy.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres rozpatrywania i załatwienia korespondencji
wpływającej oraz po załatwieniu petycji zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo:
1) dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
2) do sprostowania (poprawiania) danych;
3) do usunięcia danych osobowych;
4) do ograniczenia przetwarzania danych;
5) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.
7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania
danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia petycji.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji.

Oświadczenie wnoszącego petycje
zgodę/nie wyrażam zgody* na ujawnienie w Biuletynie Informacji Publicznej
podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego, moich danych osobowych
w zakresie imienia i nazwisko albo nazwy, miejsca zamieszkania albo siedzibę oraz adresu do
korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu składającego petycje.
Wyrażam

(data)
*) — niepotrzebne skreślić

(podpis wnoszącego petycje)

