
 

 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 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 (Dz. Urz. UE L Nr 119), zwanego dalej RODO informuję, że : 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Pabianice, z siedzibą przy ul. Torowej 21, 95-200 

Pabianice, tel.: 42 213-96-60 , adres e-mail: gmina@pabianice.gmina.pl 
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się w każdej 

sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; adres pocztowy: Urząd Gminy w Pabianicach, 

ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice lub adres e-mail:  iod@pabianice.gmina.pl 
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją zlecenia, w oparciu o 

ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. W razie konieczności dane mogą być udostępniane 

dostawcom systemów informatycznych i usług IT,  operatorom pocztowym i kurierom, bankowi w zakresie realizacji 

płatności, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi niezbędne do wykonania zobowiązań 

nałożonych na niego przez przepisy prawa, organom oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa 

do otrzymania Pani/Pana danych osobowych. 
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji zlecenia. W przypadku ich 

niepodania nie będzie możliwe zawarcie i realizacja zlecenia. 

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do wykonania zlecenia, a po tym czasie przez 

okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a także przez okres i w zakresie 

niezbędnym dla zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.    
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych - w 

przypadkach i na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-

193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

 

 

 

 

 

…………………………… 
                                                                                                                                              (data i podpis) 
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