
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 Pana/i danych osobowych jest Wójt Gminy Ornontowice będący kierownikiem Urzędu 

Gminy Ornontowice z siedzibą władz przy ul. Zwycięstwa 26 A, 43-178 Ornontowice, tel. +48 32 33 06 200, 

faks +48 32 33 06 214, e-mail: ug@ornontowice.pl  

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/i skontaktować w sprawach 

związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: 

a) pod adresem poczty elektronicznej: iod@ornontowice.pl 

b) pisemnie na adres siedziby Administratora 

3) Pana/i dane osobowe wskazane we wniosku o przyznanie statuetki „Ornontowickie Bzy” będą przetwarzane 

w celu przyznania wyróżnienia honorowego na podstawie Uchwały Rady Gminy Ornontowice nr 

XXXVIII/241/05 z dnia 19 maja 2005 r. z późn. zm. 

4) Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz 

podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Pana/ią zgody.    

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny dla realizacji celu, do momentu 

przedawnienia roszczeń oraz obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji, ustalany zgodnie z 

odrębnymi przepisami. 

6) W granicach przewidzianych prawem posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych, ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. 

7) W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pana/i danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pan/i 

prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8) Podanie przez Pana/ią danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale konieczne do 

wystąpienia z wnioskiem o przyznanie statuetki „Ornontowickie Bzy”. Niepodanie danych powoduje 

niemożność wystąpienia z wnioskiem o przyznanie statuetki „Ornontowickie Bzy”. 

9) Pana/i dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
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