
Klauzula informacyjna  z art. 13 RODO 
(OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE) 

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 (dalej RODO)
informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Wójt Gminy Wielowieś,  z siedzibą przy ul. Głównej
1,  44-187  Wielowieś,  e-mail:  info@wielowies.pl,  tel:  (+48)  32  237-85-00  (dalej:
Administrator)

2. Administrator  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych,  z  którym  może  się  Pani/Pan
skontaktować  w   sprawach  związanych  z  ochroną  danych  osobowych,  w  następujący
sposób:

 pod adresem poczty elektronicznej: iod@wielowies.pl
 pod nr telefonu: (+48 32) 237-85-00
 pisemnie na adres Urząd Gminy Wielowieś, ul. Główna 1, 44-187 Wielowieś.

3. Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przetwarzane   w  celu   dokonania  analizy  złożonych
oświadczeń majątkowych.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit c RODO (przetwarzanie danych
osobowych  jest  niezbędne  do  wypełnienia  obowiązku  prawnego  ciążącego  na
Administratorze) w związku z nałożonym obowiązkiem ustawowym o którym mowa w art.
24h ust.  6,  8 i  12 w związku z art.  24h ust.  3 pkt  2.  Ustawo z dnia  8 marca 1990r o
samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 713, ze zm.)

5. Odbiorcą  Pani/Pana  danych  osobowych  będą  podmioty  ściśle  określone  przypisami
prawa, a  jawna  część  oświadczenia  majątkowego  [część  A]  będzie  publikowana  w
Biuletynie Informacji  Publicznej Urzędu Gminy Wielowieś na podstawie ustawy z dnia 6
września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej. 

6. Posiada  Pan/Pani  prawo  do  żądania  od  Administratora  dostępu  do  swoich  danych
osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do usunięcia danych,
przy  czym  uprawnienie  to  zostanie  zrealizowane  po  okresie  nie  krótszym  niż  okres
przechowywania danych.

7. Jeżeli  uzna  Pani/Pan,  że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie  z   wymogami
prawa ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest  Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),

8. Pani/Pana dane osobowe nie  będą przekazywane do państwa trzeciego  lub  organizacji
międzynarodowej.

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

10. Pani/Pana  dane  osobowe  zawarte  w  oświadczeniu  majątkowym  będą  przechowywane
przez okres 6 lat, zgodnie z art. 24h, ust. 6  ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie
gminnym (t.j. Dz.U.z 2020r. poz.713, ze zm.)

11. Podanie  przez  Państwa  danych  osobowych  jest  wymogiem ustawowym.  Konsekwencją
niepodania  danych  będzie  naruszenie  przepisów  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  roku  o
samorządzie gminnym.

Zapoznałam/ zapoznałem się z powyższą informacją

……………………………………….
                                       (data, podpis)


