
 
 

  

 Klauzula informacyjna   

    Oszacowanie zapotrzebowania na węgiel  
 

    Na podstawie 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), zwanym dalej „RODO”, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o 

przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych: 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Łubianka reprezentowana przez Wójta Gminy  w 

Łubiance, ul. Aleja Jana Pawła II 8, 87-152 Łubianka,  
 

.W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się  

z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@lubianka.pl 
 

1) Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów 

prawa,  art. 6 ust.1 lit. a, e, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,  

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu: oszacowania zapotrzebowania na węgiel dla mieszkańców 

gminy Łubianka, na bazie którego Urząd Gminy w Łubiance  oszacuje w ilu gospodarstwach brakuje opału i jak 

duże są to braki. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit e) RODO, który mówi, 

że przetwarzanie jest zgodne z prawem, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego 

w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. Numer 

Państwa telefonu jest przetwarzany na podstawie dobrowolnej zgody w celu ułatwienia kontaktu. Zgodę na 

przetwarzanie numeru telefonu możecie Państwo wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem art. 6 ust.1 lit a, 
 

3) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane organom lub podmiotom upoważnionym do ich przetwarzania 

na podstawie przepisów prawa lub innym podmiotom na podstawie umów powierzenia.  

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały 

zebrane, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w obowiązujących przepisach prawa. 
 

5) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do danych osobowych; 

b) prawo żądania sprostowania danych osobowych; 

c)  prawo żądania uzupełnienia  niekompletnych danych;  

d) prawo żądania  usunięcia danych osobowych;  

e) prawo  żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

f) prawo  sprzeciwu  wobec  przetwarzania.  
 

6) Jeżeli  uzna  Pani/Pan, że podczas przetwarzania Pani/Pana danych osobowych naruszono  przepisy RODO, ma  

Pani/Pan  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sprawach  ochrony danych osobowych - Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą  w Warszawie,   ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

7) Podanie przez Państwa  danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do oszacowania zapotrzebowania na 

węgiel dla mieszkańców Gminy Łubianka , na bazie którego Urząd Gminy w Łubiance  oszacuje 

w ilu gospodarstwach brakuje opału i jak duże są to braki. Konsekwencją niepodania danych będzie 

nieuwzględnienie zgłoszonego zapotrzebowania w szacunkach na węgiel dla mieszkańców Gminy Łubianka. 

Podanie numeru telefonu jest dobrowolne, nie jesteście Państwo zobowiązani do jego podania. Konsekwencją 

niepodania numeru telefonu będzie utrudnienie szybkiego kontaktu pracownika urzędu z Państwem. 

8) Pani/Pana dane  nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą wykorzystywane  do profilowania. 

 

 


