Załącznik do ogłoszenia o debacie nad raportem
o stanie Gminy Łobżenica za 2021 rok

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 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 informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Łobżenica reprezentowana
przez Burmistrza Łobżenicy z siedzibą w Łobżenicy, ul. Sikorskiego 7, 89-310 Łobżenica.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email
rodo@lobzenica.pl, lub pisemnie na adres naszej siedziby administratora, wskazany w pkt 1.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przyjęcia zgłoszenia do udziału
w debacie nad raportem o stanie Gminy na podstawie art. 28a ust. 6 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz na podstawie
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych w skrócie RODO art. 6 ust. 1 lit. c) przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze i art.6 ust.1
lit. e przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
4) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą administrator, podmioty co do których
administrator zobowiązany jest udostępniać dane zgodnie z prawem.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów
o archiwizacji, zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt
organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy
i związki, wraz z protokołem z sesji - kategoria akt ”A”.
6) Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
Rozporządzenia - ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jednakże niepodanie danych
w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować nie przyjęciem zgłoszenia.
9) Administrator nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel,
w którym dane osobowe zostały zebrane.
10) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji
międzynarodowej.
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