
Informacja 
o przetwarzania danych osobowych mieszkańców w związku z udziałem w debacie nad Raportem o 

stanie Gminy Czchów 

 

Informujemy, zgodnie z wymogami 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 – RODO), że przetwarzamy dane osobowe. 

1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Czchów, reprezentowana przez Burmistrza Czchowa, 
Rynek 12, 32-860 Czchów, tel. 146 621 710, e-mail: gmina@czchow.pl. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować tel. 146 621 711,  
e-mail: iod@czchow.pl. 

3. Dane osobowe przetwarzamy w celu realizacji obowiązku ustawowego ciążącego na Administratorze, 
jakim jest umożliwienie wzięcia udziału mieszkańcom w debacie  nad Raportem o stanie Gminy Czchów, 
zgodnie z art. 28aa ust. 7 ustawy z dnia 8 marca 2018 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 
713). 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

5. Podanie danych jest niezbędne do zgłoszenia przez mieszkańca (lub udzielenia poparcia temu 
mieszkańcowi) zamiaru zabrania głosu w debacie nad Raportem o stanie Gminy Czchów. 

6. Dane osobowe mogą zostać przekazane do podmiotów uprawnionych na podstawie obowiązujących 
przepisów. 

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z załącznika nr 3 do Rozporządzenia 
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 (Dz.U. z 2011r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.). 

8. Zgodnie z RODO mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jednak część tych praw może nie być w pełni 
zrealizowana, ze względu na obowiązujące przepisy prawa. 

9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, nie 
będą także poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

10. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
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