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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych1 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wójta Gminy Janów Podlaski 

zawartych we wniosku o określenie warunków przyłączenia dla podmiotu grupy przyłączeniowej 

B podgrupy I, którego urządzenia, instalacje i sieć będą przyłączane do sieci dystrybucyjnej i który 

będzie odbierać gaz ziemny wysokometanowy w ilości nie większej niż 10 m3/h albo gaz ziemny 

zaazotowany w ilościach nie większych niż 25 m3/h w celu przekazania tego wniosku Polskiej Spółce 

Gazowej sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie, ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin. 

 

 

………….……………………………………………………… 
    czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę 

 

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 
 

1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Janów Podlaski. Dane kontaktowe:  

• adres siedziby: ul. Bialska 6a, 21-505 Janów Podlaski,  

• e-mail: ug@janowpodlaski.pl,  

• telefon: (83) 341 30 73. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod 

adresem siedziby administratora, za pomocą adresu e-mail: iod@janowpodlaski.pl lub telefonicznie 

pod numerem telefonu (83) 341 30 73. 

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO – ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych, dalej rozporządzenie „RODO”. 

4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wskazanym w treści zgody na przetwarzanie danych 

osobowych. 

5. Dane osobowe będziemy przechowywać przez okres niezbędny do realizacji celu wynikającego 

z treści zgody lub do czasu wycofania zgody. 

6. Mają Państwo prawo do: 

•••• dostępu do danych osobowych, w tym również prawo do możliwości uzyskania kopii tych 

danych, na podstawie art. 15 rozporządzenia „RODO”, 

•••• sprostowania (poprawiania) danych osobowych, na podstawie art. 16 rozporządzenia „RODO”, 

•••• usunięcia danych osobowych, na podstawie art. 17 rozporządzenia „RODO”, 

•••• ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 rozporządzenia „RODO”, 

•••• wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa), 

•••• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie 

miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem.  
7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji celu 

przetwarzania danych osobowych. 
8. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

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

                                                           
1
 Dotyczy osób fizycznych prowadzących i nieprowadzących działalność gospodarczą. 


