
KLAUZULA  
informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach 

rozpatrywania skarg, wniosków i petycji. 

 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zakresie rozpatrywaniem skarg, 

wniosków i petycji jest  Gmina Harasiuki, z siedziba ul. Długa 11, 37-413 Harasiuki. 

Z administratorem – Gminą Harasiuki reprezentowana przez Wójta Gminy można się 

skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora lub http://bip.harasiuki.pl/. 

2. Administrator  wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym 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 danych. 

3. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane w zakresie rozpatrywania skarg, wniosków 

i petycji przez organy gminy Harasiuki. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne, aby Pani/Pan skarga, 

wniosek lub petycja zostały rozpatrzone. 

5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w zakresie rozpatrzenia skarg, wniosków 

i petycji odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „c” rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO) w związku z art. 18b 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 

z późn. zm.), przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. 

w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r., 

poz. 46), a w zakresie nieuregulowanym Dział VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – 

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256). – dane osobowe, 

w ramach rozpatrywania skarg, wniosków i petycji, mogą być przekazywane wyłącznie 

uprawnionym organom, w tym Radzie Powiatu, w imieniu której skargi, wnioski 

i petycje rozpatruje Komisja Skarg, Wniosków i Petycji powołana przez ten organ. 

6. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do 

złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie 

zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Dane gromadzone w ramach rozpatrywania skarg, wniosków i petycji mogą być 

przekazane wyłącznie uprawnionym organom, w tym sądom administracyjnym 

i organom ścigania. 

8. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane przez okres niezbędny do celu rozpatrzenia 

skarg, wniosków i petycji a po tym czasie przez okres niezbędny do wypełnienia 

obowiązków wynikających z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r.,  poz. 164). 

9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym odbiorcom, ani do państw 

trzecich/organizacji międzynarodowych [ 

10. Dane Pani/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

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

Osobowych. 
 

Otrzymałem dnia i podpis 

 

…………………………….. 
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