
 

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych  
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 

Tożsamość 
Administratora 

Administratorami są: 

Gmina Krapkowice z siedzibą w Krapkowicach (47-303), przy ul. 3 Maja 17. 

Dane kontaktowe 
Administratora 

Gminą Krapkowice można się skontaktować poprzez adres email: umig@krapkowice.pl 

lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

Dane kontaktowe 
Inspektora Ochrony 
Danych  

Gmina Krapkowice wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można się 

skontaktować poprzez email iod@krapkowice.pl lub pisemnie na adres siedziby 

administratora. 

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych  

z przetwarzaniem danych. 

Cele przetwarzania Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konsultacji w sprawie 

lokalizacji nowego cmentarza komunalnego w Krapkowicach. 

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie uchwały Rady Miejskiej  

w Krapkowicach nr  IX/104/2019 z dnia 25 lipca 2019 r.  i Zarządzenia Burmistrza 

Krapkowic nr 185/2019 z dnia 16.08.2019 r. 

Odbiorcy danych Gmina Krapkowice nie przewiduje przekazywania danych osobowych innym odbiorcom 

zebranych podczas konsultacji społecznych.  

Okres przechowywania 
danych  

Dane osobowe zbierane podczas przeprowadzenia głosowania będą przetwarzane 

wyłącznie w celu realizacji niniejszych konsultacji. 

Prawa osób, których 
dane są przetwarzane 

Przysługuje Pani/Panu prawo do: 

- dostępu do danych  

- żądania sprostowania danych 

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 

- żądania ograniczenia przetwarzania danych 

- żądania usunięcia danych 

- złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania 

Prawo wniesienia 
skargi do organu 
nadzorczego 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych, w przypadku gdy uzna Pani/Pan że dane osobowe są 

przetwarzane niezgodnie z prawem. 

Źródło pochodzenia 
danych osobowych 

Dane osobowe pozyskane są bezpośrednio od osób zainteresowanych. 

 

Informacja o 
dobrowolności podania 
danych 

Dane osobowe przetwarzane przy przeprowadzeniu konsultacji w sprawie lokalizacji 

nowego cmentarza komunalnego w Krapkowicach są zbierane na podstawie pisemnej, 

dobrowolnej zgody osób zainteresowanych. 

INFORMACJE 
DODATKOWE 

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz 

profilowaniu 

INFORMACJE 
DODATKOWE 

 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (czyli poza obszar UE). 

 


