
KLAUZULA INFORMACYJNA  - (dla osób składających oświadczenia majątkowe)  
Na podstawie art. 13 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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE, zwanego dalej Rozporządzeniem uprzejmie informuję, że: 
 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest :  
 a) . Wójt Gminy Lanckorona  dla sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki 
organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą 
prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta  
adres korespondencyjny:  ul. Krakowska 8, 34-143 Lanckorona; 
b)  Przewodniczący Rady Gminy dla radnych gminy – dane kontaktowe:  
adres korespondencyjny: 34-143 Lanckorona, ul. Krakowska 8, 
mail: radagminy@lanckorona.pl  
2) z Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Lanckorona   można się  kontaktować 
poprzez e-mail: iod@lanckorona.pl lub pisemnie na adres: ul. Krakowska 8, 34-143 
Lanckorona umieszczając dopisek „Do Inspektora ochrony danych”; 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wymogów określonych 
przepisami prawa nakładających na Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy obowiązek 
przyjmowania, analizowania, przekazywania oraz publikowania  oświadczeń majątkowych 
składanych  przez osoby do tego zobowiązane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 
oraz: 
a) art. 24h i 24i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
b) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,  
c) ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i 
zakresu działania archiwów zakładowych.    
 
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych, w zależności od przesłanki prawnej 
przetwarzania, są: 
a) strony postępowania, ich pełnomocnicy, przedstawiciele stron (jeśli w danej sprawie 
występują), uprawnieni na podstawie przepisów prawa do dostępu do akt sprawy 
zawierających dane osobowe,  
b) podmioty przetwarzające dane osobowe, w przypadku gdy Wójt  powierzył takiemu 
podmiotowi przetwarzanie danych osobowych na podstawie umowy; 
c) wszystkie osoby, które w związku z przetwarzaniem danych będą mogły się z nimi 
zapoznać, jeśli Wójt ma obowiązek upubliczniania danych w Biuletynie Informacji Publicznej,  
d) właściwy naczelnik urzędu skarbowego ze względu na miejsce zamieszkania osoby 
składającej oświadczenie majątkowe, 
e) Centralne Biuro Antykorupcyjne. 
f) Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
g) policja, prokuratura. 
 
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej; 
 

mailto:iod@lanckorona.pl


6) ma Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz prawo 
żądania ich sprostowania; 
 
7) w przypadkach określonych przepisami prawa ma Pani/Pan prawo również do 
ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia 
danych osobowych; 
 
8) okres przechowywania przez Wójta Gminy Lanckorona/Przewodniczącego Rady Gminy  
Pani/Pana danych osobowych wynosi 6 lat liczonych od roku następnego, w którym złożono 
oświadczenie,  z ewentualnym przedłużeniem o czas procedowania zniszczenia dokumentów 
z zastosowaniem właściwego trybu; 
 
9) podanie Wójtowi Gminy Lanckorona/Przewodniczącemu Rady Gminy Lanckorona   danych 
osobowych umożliwiających Pani/Pana identyfikację jest obowiązkiem wynikających z 
przepisu prawa;  
 
10)dotyczące Pani/Pana decyzje nie będą oparte na zautomatyzowanym przetwarzaniu 
danych, w tym ich profilowaniu; 
 
11)w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Gminy 
Lanckorona  narusza przepisy o ochronie tych danych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi 
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).  
 
          

Wójt Gminy Lanckorona  
       Przewodniczący Rady Gminy Lanckorona 


