
Klauzula informacyjna 

dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w 

przedmiocie zniesienia urzędowych nazw miejscowości   w gminie Kowiesy 

Zgodnie z Rozporządzeniem 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, dalej 

„RODO”), informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Kowiesy z siedzibą Kowiesy 85, 96-111 Kowiesy, tel.: 

46/ 831 70 26, e-mail: urzad@kowiesy.pl.  
2. Administrator  wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez 

adres e-mail: iod@kowiesy.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.  
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 

danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Urząd 

Gminy Kowiesy. 

3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest 

brak możliwości wzięcia udziału w konsultacjach społecznych w sprawie zniesienia urzędowych nazw  

miejscowości w gminie Kowiesy. 
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu rozpatrzenia wniosku o przeprowadzenie konsultacji 

społecznych i przeprowadzenia konsultacji – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit e RODO  - przetwarzanie jest 

niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 

publicznej powierzonej Administratorowi. 
5. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 8ustawy z dnia 29 

sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1443) 

oraz Uchwała XL/230/18 Rady Gminy Kowiesy z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kowiesy (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 

z 2018 r. poz. 3162) i uchwała nr XVI/84/20 Rady Gminy Kowiesy z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zniesienia urzędowych nazw miejscowości, zmieniona 

uchwałą nr XVII/87/20 Rady Gminy Kowiesy z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zniesienia urzędowych nazw miejscowości. 
6. Odbiorcą Pan/Pana danych osobowych  mogą być: 

 organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie 

organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa, 

 podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), w szczególności 

dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, dostawcy usług księgowych, kadrowych, prawnych i 

doradczych,  
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z 

dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) oraz 

rozporządzenia 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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.). 
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:  

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

b) prawo do sprostowania(poprawiania) swoich danych osobowych,  

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

d) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych 

ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

10. Pani / Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania oraz nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. 


