Nr SE.152.10.2020

Ożarowice, dn. 30.12.2020r.

W odpowiedzi na pismo z dnia 26 października 2020r. przesłane drogą
e-mailową, a dotyczące petycji w sprawie akcji „Się gra się ma… Playroom
z Wyobraźni” skierowanej do świetlic wiejskich, socjoterapeutycznych, kulturalnych,
placówek wsparcia dziennego, szkół podstawowych posiadających świetlice
informuję, iż petycja została przekazana w dniu 29 października 2020 roku do szkół
podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Ożarowice.
Szkoły podstawowe nie przystąpiły do akcji „Się gra się ma…”.

Załącznik:
1. Klauzula informacyjna
Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
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), zwanego dalej w skrócie „RODO”, informuję że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Ożarowice jest
Wójt Gminy Ożarowice reprezentujący Gminę Ożarowice z siedzibą:
Gmina Ożarowice
42-625 Ożarowice, ul. Dworcowej 15
tel. (0)32 393 28 60, e-mail: sekretariat@ug.ozarowice.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować
w sprawach ochrony swoich danych osobowych w następujący sposób:
• pisemnie na adres: 42-6252 Ożarowice, ul. Dworcowej 15
• pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod@ug.ozarowice.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia petycji;
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz na
podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym i Zarządzenia Nr WG.0050.13.2016 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 14 stycznia 2016 roku
w sprawie zasad przyjmowania i rozpatrywania petycji kierowanych do organów Gminy Ożarowice;
5. Podane przez Panią/Pana dane nie będą udostępniane innym odbiorcom niż upoważnionym na
podstawie przepisów prawa;
6. Podane przez Panią/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej;
7. Podane przez Panią/Pana dane będą przechowywane w okresie czasu niezbędnym do spełnienia
celu, dla którego zostały zebrane. Po spełnieniu celu mogą być przechowywane jedynie w celach
archiwalnych, przez okres czasu wyznaczony w Rozporządzeniu 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, zgodnie z JRWA
kategoria archiwalna A;
8. Przysługuje Pani/Panu prawo:

• dostępu do treści swoich danych osobowych,
• sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
• ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres:
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22/860 70 86), gdy przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia petycji;
11. Podane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.

