
KLAUZULA INFORMACYJNA 

Honorowy Obywatel Gminy Zawadzkie/Zasłużony dla Gminy Zawadzkie 

Szanowni Państwo 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem (47 - 120), 

ul. Dębowa 13, tel. 774623100, fax. 774623175, email: sekretariat@zawadzkie.pl jest Burmistrz Zawadzkiego. 

Urząd Miejski, z mocy ustawy o samorządzie gminnym, obsługuje wykonanie zadań należących do kompetencji 

Burmistrza Zawadzkiego. 

Burmistrz Zawadzkiego, wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym ma Pan/Pani prawo skontaktować się 

pod nr tel. 774623117, email: iod@zawadzkie.pl. 

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu nadania tytułu Honorowego 

Obywatela Gminy Zawadzkie/Zasłużonego dla Gminy Zawadzkie na podstawie art. 11b ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym oraz realizacji prawa do jawności działania organów gminy zgodnie z art. 18 

ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej.   

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, 

podmioty realizujące zadania publiczne na podstawie przepisów prawa oraz osoby trzecie, ponieważ projekt 

uchwały oraz podjęta uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 

6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej i jest udostępniane na stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem www.bip.zawadzkie.pl. 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do realizacji obowiązku ustawowego, a wskazany 

przez odrębne przepisy prawa odnoszące się do archiwizacji dokumentów w organach administracji publicznej.  

Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy RODO. 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą uczestniczyć w zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, nie będą 

profilowane, nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 

 

Administrator Danych Osobowych 

         Burmistrz Zawadzkiego 

 

Oświadczenie  

1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie i przeprowadzenie procedury 

o nadanie mi tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Zawadzkie”/„Zasłużony dla Gminy 

Zawadzkie”1.  

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora  

Burmistrza Zawadzkiego  z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem, ul. Dębowa 

13, 47 -120 Zawadzkie, w celu realizacji ust. 1, w tym w przypadku podjęcia uchwały 

przez Radę Miejską w Zawadzkiem nadającej tytuł „Honorowy Obywatel Gminy 

Zawadzkie”/„Zasłużony dla Gminy Zawadzkie”2, publikacji moich danych osobowych 

oraz wizerunku.  

3. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

4. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu  

przetwarzania moich danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych 

i prawie ich poprawiania. 

 

………………………………. 

Podpis 

 
1 Niepotrzebne skreślić 
2 Niepotrzebne skreślić 


