
Klauzula informacyjna RODO 

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 ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Grudusk ul. Ciechanowska 
54, 06-460 Grudusk, tel. (23) 6715012; grudusk.com; email: gmina@grudusk.com. 

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Grudusk jest Pani Monika 
Klein, tel.(23)6715012; e-mail: iod@grudusk.com.  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 
celu i zakresie niezbędnym do realizacji przez Administratora zadania w ramach 
programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących 
z działalności rolniczej” prowadzonego przez NFOŚiGW. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą organy uprawnione do dostępu do 
danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jak 
również inne podmioty zewnętrzne wspierające Administratora w wypełnieniu 
ciążącego na nim obowiązku prawnego dot. realizacji zadania wymienionego w pkt. 3. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu 
dla jakiego zostały zebrane i przetwarzane. 

6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu: 
 prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 
art. 18 ust. 2 RODO; 

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy RODO. 

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie przysługuje Pani/Panu:  
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

Zapoznałam/em się: 

 

………………………………………… 
(data, podpis osoby, której dane dotyczą) 


