
Porąbka, dnia 30 sierpnia 2022 roku 

 

 

Klauzula informacyjna dla osób biorących udział w konsultacjach projektu                        

Strategii Rozwoju Gminy Porąbka na lata 2023-2030 

 

Działając na podstawie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia                                

27 kwietnia 2016 roku  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. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04] – dalej: 

„RODO” – informuję, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych jest Gmina Porąbka (Urząd Gminy Porąbka), ul. Krakowska 3, 

43-353 Porąbka – reprezentowana przez Wójta Gminy Porąbka.  

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się: 

− pisemnie – na adres Urzędu Gminy Porąbka, ul. Krakowska 3, 43-353 Porąbka; 

− elektronicznie – na następujący adres poczty elektronicznej: ochronadanych@ug.porabka.pl. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na potrzeby procedury konsultacji projektu 

Strategii Rozwoju Gminy Porąbka na latach 2023-2030.  

4) Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: 

− art. 6 ust. 1 lit. e RODO; 

− art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 roku 

poz. 559 ze zm.); 

− art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst 

jedn. Dz. U z 2021 roku poz. 1057 ze zm.). 

5) Okres przechowywania danych osobowych – 5 lat od dnia sporządzenia sprawozdania z przebiegu                          

i wyników konsultacji.  

6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: 

− dostępu do treści danych; 

− sprostowania danych; 

− usunięcia danych; 

− ograniczenia przetwarzania danych; 

− przenoszenia danych; 

− wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych –  

przy czym realizacja wyżej wymienionych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie 

których odbywa się przetwarzanie danych oraz z przepisami RODO, a także m.in. z przepisami 

określającymi zasady archiwizacji dokumentacji.   

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.  

8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w konsultacjach                      

i wynika z przepisów prawa – wymienionych w pkt. 4 niniejszej klauzuli informacyjnej.  

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

również profilowaniu.  
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