
Klauzula informacyjna  RODO w zakresie skarg i wniosków 

przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Borku Wielkopolskim 

 

Na podstawie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L                           

z późn. zm.)- dalej RODO informuję Państwa, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Borek Wielkopolski z  siedzibą 

Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp., tel. 65 5716120. 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się we  

wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych e-mail:  

iod@comp-net.pl 

3. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

w celu realizacji złożonej skargi lub wniosku na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w szczególności 

na podstawie: 

1)  Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego. 

2) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji 

przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do załatwienia 

skargi, wniosku, a następnie archiwizowane 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. 

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo: 

 - dostępu do swoich danych osobowych,  ograniczenia przetwarzania oraz prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (np. ze względu na sytuację szczególną osoby),                                                                                                                                       

- wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

6. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty lub organy uprawnione na 

podstawie przepisów prawa. 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji 

oraz profilowaniu. 

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

międzynarodowej. 
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