
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych  

zawartych w formularzu konsultacyjnym w sprawie Statutu Sołectwa 

Ja, niżej podpisana/y ................................................................................................................................. 

 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu 

konsultacyjnym przez Wójta Gminy Małkinia Górna w celu zebrania uwag i propozycji w sprawie 

projektu statutu danego sołectwa. 

 
 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych 

osobowych zamieszczoną poniżej. 

Klauzula informacyjna 

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) informuję, 

że: 

Administrator danych: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach prowadzonych konsultacji w sprawie Statutu 

Sołectwa jest Wójt Gminy Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna. 

Inspektor ochrony danych: 

Kontakt z Inspektorem ochrony danych: iodo@malkiniagorna.pl. 

Cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna: 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie projektów 

Statutów Sołectw w gminie Małkinia Górna (tj. zebrania uwag i propozycji mieszkańców poszczególnych sołectw 

w sprawie projektu statutu danego sołectwa) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Odbiorcy danych: 

Pani/Pana dane osobowe będą mogły być przekazywane podmiotom upoważnionym z mocy prawa. 

Okres przechowywania danych osobowych: 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania lub przez okres wynikający 

z kategorii archiwalnej dokumentów, w których ujęte są dane, określonej w przepisach wykonawczych do ustawy 

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

Prawo dostępu do danych osobowych: 

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

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo żądania przeniesienia danych do innego administratora. Mogą 

Państwo również wycofać zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem. 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 

Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że 

przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO: Biuro Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl. 

Obowiązek podania danych osobowych: 

Podanie danych osobowych jest warunkiem umownym. Ich podanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie 

skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w konsultacjach. 

 
………………………………………………….. 

(Miejscowość i data) 

……………………………………..……………. 

(Czytelny podpis składającego oświadczenie) 

 


