
Klauzula informacyjna RODO w zakresie przeprowadzania konsultacji społecznych w sprawie 
projektu „Strategii Rozwoju Gminy Gomunice na lata 2023-2032”. 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Art. 6 ust.1 lit. a RODO(*) „osoba, 
której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub 
większej liczbie określonych celów”: 

1. Administratorem Paostwa danych osobowych jest  Gmina Gomunice ul. Armii Krajowej 
30, 97-545 Gomunice reprezentowana przez Wójta Gminy Gomunice. 

2. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Danych 
Osobowych. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie 
się Paostwo kontaktowad z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: iod@gomunice.pl  

3. Paostwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. 
4. Paostwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzania konsultacji 

społecznych oraz wyrażania opinii w sprawie projektu „Strategii Rozwoju Gminy 
Gomunice na lata 2023-2032”. 

5. Niewyrażenie zgody będzie skutkowało niemożnością uczestnictwa w konsultacjach 
społecznych. 

6. Paostwa dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie 
przepisów prawa. 

7. Do Paostwa danych osobowych mogą mied dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych 
umów powierzenia przetwarzania, podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz 
Urzędu Gminy. 

8. Paostwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z obowiązujących 
przepisów prawa, do czasu zakooczenia sprawy wymagającej przeprowadzenia 
konsultacji społecznych. 

9. Przysługuje Paostwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Paostwu prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodnośd z prawem 
przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

10. Przysługuje Paostwu prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub 
organu nadzorczego innego paostwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze 
względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy lub ze względu na miejsce 
domniemanego naruszenia RODO.  

 

(*) ROZPORZĄDZENIE 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 
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