
KLAUZULA INFORMACYJNA 
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Harasiuki, 

z siedziba ul. Długa 11, 37-413 Harasiuki, http://bip.harasiuki.pl/. 
 

2. Z administratorem – Gminą Harasiuki reprezentowana przez Wójta Gminy 

można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora lub 

http://bip.harasiuki.pl/. 

 

3.  Z inspektorem ochrony danych osobowych  może się Pani / Pan skontaktować 

poprzez e-mail: iod@harasiuki.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora 

oraz tel. 158791306 Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 

korzystania z praw związanych z przetwarzaniem. 

 

4.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „e” 

RODO w celu związanym z realizacja inwestycji celu publicznego pn. 

„Modernizacja –przebudowa linii 110kV Nisko-Biłgoraj”. 

 

5. Obowiązek udostępnienia Pani/Pana danych osobowych podlega na  podstawie 

art. 23 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych 

osobowych  /Dz. U. z 2016 r., poz. 902 oraz z 2018 r., poz. 922 i 1000/. 

 

6. Okres przechowywania danych będzie zgodny z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r., sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji 

i zakresu działania archiwów zakładowych /Dz. U. z 2011r., poz. 67/. 

 

7. Odbiorca danych osobowych Pani/a będzie PGE Dystrybucja S.A. Oddział 

Rzeszów oraz inne  organy na podstawie obowiązującego prawa. 

 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania 

ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 

 

9.  Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

 

10. Źródłem pochodzenia danych osobowych jest rejestr mieszkańców 

prowadzonych prze Gminę Harasiuki. 

 

11. Obowiązek przekazania danych wynika z ustawy o ochronie danych osobowych, 

ustawie o gospodarce nieruchomościami. 
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