
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych  
dot. dostępu do informacji publicznej 
 
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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” informuję, iż: 
1. Administratorem danych osobowych przekazanych w ramach niniejszego postępowania jest Związek 
Gmin Dorzecza Wisłoki reprezentowany przez Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Dorzecza 
Wisłoki,  adres korespondencyjny: ul. Konopnickiej 82, 38-200  Jasło, doręczenie osobiste/kurierskie:  
ul. Towarowa 29, 38-200  Jasło; e-mail: biuro@wisloka.pl;   
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pomocą adres korespondencyjny:  
ul. Konopnickiej 82, 38-200  Jasło doręczenie osobiste/kurierskie: ul. Towarowa 29, 38-200  Jasło, adres  
e-mail: iod@wisloka.pl;   
3. Administrator realizując swoje zadania może przetwarzać dane na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c RODO – 
tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze 
wynikającego z realizacji przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  
(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2176 ze zm.); 
4. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu rozpatrzenia Pani/Pana wniosku o udzielenie informacji 
publicznej w trybie określonym w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.  
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie pozostawienie 
zapytania bez rozpoznania; 
6. Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu oraz przez okres 
wymagany kategoria archiwalną zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 
2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych; 
7. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: organy władzy publicznej, inne osoby i podmioty, 
które jedynie na podstawie obowiązujących przepisów uzyskują dostęp do danych; 
8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują następujące uprawnienia: prawo 
dostępu do danych osobowych; prawo do żądania sprostowania danych osobowych; prawo do usunięcia 
danych osobowych; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Osoba, która 
wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym 
momencie; 
 9. W przypadku niezgodne z prawem przetwarzania danych osobowych przysługuje prawo wniesienia 
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; 
10. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych 
decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania; 
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej. 
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