
Klauzula informacyjna 
 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
|z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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), zwane dalej RODO, informuję że: 
 
1. Administratorem danych jest Wójt Gminy Prostki, adres: Urząd Gminy w Prostkach, ul. 1 Maja 
44B, 19-335 Prostki,  
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Urząd Gminy w Prostkach, ul. 1 Maja 44B, 19-335 
Prostki, e-mail: iod1@prostki.pl lub e-mail: iod2@prostki.pl 
3. Administrator Danych przetwarza dane osobowe na podstawie udzielonej zgody.  
4. Dane osobowe są zbierane w związku z organizowaną akcją: „Uzależnieni od profilaktyki”  
na terenie gminy  Prostki w 2020 roku. Pozyskane informacje są niezbędne do zebrania prac 
plastycznych w celu wykorzystania ich całości czy elementów w projekcie muralu o tematyce 
profilaktycznej, który ma powstać na ogólnodostępnej ścianie budynku na terenie miejscowości 
Prostki. 
5. Dane mogą/będą udostępniane: 
 - podmiotowi, któremu zlecone zostanie wykonanie muralu, 
- podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. 
7. Pozyskane dane będą przechowywane przez okres niezbędny do celu w jakim dane zostały 
zebrane.  
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania swoich 
danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich 
danych osobowych, przeniesienia swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania swoich danych osobowych, chyba, że realizacja tych praw nie jest zgodna  
z przepisami obowiązującego prawa oraz z RODO. 
9. Może Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych, co będzie 
skutkowało nieujęciem przekazanej pracy plastycznej w projekcie maralu.. Cofnięcie to nie ma 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed  
jej wycofaniem. 
10. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza 
przepisy RODO – osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi  
do organu nadzorczego, tj. do: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa. 
11. Podanie danych jest dobrowolne.  
12. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.  
 
 
Zapoznałem się z powyższą klauzulą informacyjną 
 

                                                                ……………………. 
                                                                (data i czytelny podpis) 

 
 


