
Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie 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) 

zwanego dalej w skrócie „RODO”, informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Urząd Gminy Bestwina reprezentowany przez 

Wójta Gminy Bestwina, z siedzibą w Bestwinie przy ul. Krakowska 111 43-512 

Bestwina.  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można uzyskać elektronicznie, 

pisząc na adres e-mail: iod@bestwina.pl lub pisemnie na adres Administratora. 

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienie obowiązku prawnie 

ciążącego na Administratora określonego przepisami : art. 5a ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (j.t  Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami), § 2 ust. 1 

uchwały Nr XXIV/179/2012 Rady Gminy Bestwina z dnia 25 października 2012 r. w 

sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy 

Bestwina (j.t. Dz.  Urz. Woj. Śl. Z 2012r., poz. 5037) oraz art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 

20 lipca 2017 r. prawo wodne (j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 2268 ze zm.). 

4. Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane innym organom i podmiotom na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa.  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku 

przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.  

6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora do państwa 

trzeciego  

lub organizacji międzynarodowej. 
7. W granicach określonych prawem posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych 

osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

wniesienia sprzeciwu i przenoszenia. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa 

się na podstawie zgody, posiada Pan/Pani także prawo wycofania zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych 

narusza przepisy RODO. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest 

Pani/Pan zobowiązany do ich podania.  

10. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 

w tym profilowaniu. 

 


