
 
 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 

 z organizacjami pozarządowymi 

  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Wójt Gminy Siemkowice, z siedzibą w Siemkowicach Plac Wolności 1. 

Kontakt: tel. (43) 841-72-69, e-mail: ug.siemkowice@post.pl. 

2. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych należy kierować do Inspektora Ochrony Danych na adres e-mail: 

inspektor@myiod.pl lub w sekretariacie Urzędu Gminy.  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zebrania uwag i opinii do projektu Programu współpracy Gminy 

Siemkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

4.  Podstawą przetwarzania tych danych będzie Pani/Pana zgoda wyrażona poprzez akt złożenia przez Panią/Pana formularza 

zgłaszania uwag/opinii do oferty (art. 6 ust. 1 lit. A RODO1) oraz na podstawie przepisów prawa zgodnie z ustawą z dnia 24 

kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 6 ust. 1 lit. C RODO1). 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa oraz zgodnie z rozporządzeniem 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 

instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych na okres 5 lat. 

6. Zgodnie z RODO1 przysługuje Pani/Panu:  

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia,                           

w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, 

c) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

d) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych na adres: Biura Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, adres ul Stawki 2, 00-193 Warszawa lub przez stronę internetową uodo.gov.pl. 

7. Podanie przez Pana/Panią ̨ danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania                                 

a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie działań́ związanych z wzięciem udziału w konsultacjach 

społecznych.  

 
 

 
1Rozporządzenie 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 (RODO) oraz podjętych działań.  

 

 
 


