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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

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), dalej „RODO” informuję, 

że: 

1. Administratorem Pana/Pani danych jest: Wójt Gminy Rudniki, ul. Wojska Polskiego 

12A, 46-325 Rudniki. 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy w Rudnikach: e-mail: 

iod@rudniki.pl , tel. 34-3595072 w 11, adres pocztowy: Urząd Gminy w Rudnikach, ul. 

Wojska Polskiego 12 A, 46-325 Rudniki. 

3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:  

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. c RODO w celu zawarcia umowy dotacji określonej w Uchwale nr 

XIII/103/2019 Rady Gminy Rudniki z dnia 26 listopada 2019r. w sprawie określenia 

zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy w zakresie dofinansowania 

budowy studni wierconych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy 

Rudniki. 

4. Okres przechowywania danych osobowych:  

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do realizacji 

wskazanych w pkt.3 celów, (w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego 

z przepisów prawa) a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez 

przepisy prawa.  

5. Prawo dostępu do danych osobowych:  

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

6. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:   

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

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy RODO. 

7. Konsekwencje niepodania danych osobowych:  

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich 

niepodanie będzie skutkowało pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia. 

8. Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:  

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji mię-

dzynarodowej. 

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:  

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane. 
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