
Janów Podlaski, dnia ……………………………. 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie 

danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz 

o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Janów Podlaski, ul. Bialska 6A, 

21-505 Janów Podlaski. 

2. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 

a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem 

Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Janów Podlaski za pomocą adresu e-mail: 

iod@janowpodlaski.pl, lub telefonicznie pod numerem telefonu 83 341 307 3. 

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. a rozporządzenia „RODO” w celu przeprowadzenia oszacowania szkód spowodowanych 

niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.  

4. W związku z przetwarzaniem danych w w/w celu, Pani/Pana dane osobowe będziemy 

przekazywać: 

1) Wojewodzie Lubelskiemu, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin, 

2) Komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji 

rolnej położonych na terenie gminy Janów Podlaski. 

5. Pani/Pana dane osobowe będziemy przechowywać przez okres niezbędny do realizacji w/w celu 

zgodnie z przepisami kancelaryjno-archiwalnymi obowiązującymi w Urzędzie Gminy Janów 

Podlaski. 

6. W związku z przetwarzaniem przez administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje 

Pani/Panu: 

1) prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym również prawo do możliwości 

uzyskania kopii tych danych, na podstawie art. 15 rozporządzenia „RODO”, 

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, na podstawie art. 16 

rozporządzenia „RODO”, 

3) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 rozporządzenia „RODO”, 

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 

rozporządzenia „RODO”, 

5) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

6) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na 

zgodność przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej cofnięciem. 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych administratorowi ma charakter dobrowolny. 

8. Pani/Pan dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

 

 

Zostałam/-em zapoznana/-y z klauzulą informacyjną…………………………………………. 
                   (podpis) 


