
 

 
 
 
 
 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO  
(Obsługa korespondencji tradycyjnej oraz 
realizowanej przy użyciu elektronicznych 

środków komunikacji) 
 

Zgodnie z 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 takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) 
zwanego dalej rozporządzeniem 2016/679 RODO informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Tworóg z siedzibą Urzędu 
Gminy w Tworogu przy ul. Zamkowej 16, 42-690 Tworóg której przedstawicielem jest 
Wójt Gminy Tworóg, z którym można się skontaktować pod nr telefonu: (32) 285 74 93 
lub pisząc na adres email: gmina@tworog.pl;  

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Przemysław Kawa, kontakt: e-mail: 
iod@csw.edu.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu w przyjęcia korespondencji i ich 
ewidencji, umówienia spotkania oraz załatwienia spraw urzędowych; 

4. W związku z prawnym obowiązkiem ciążącym na administratorze podstawę prawna 
przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit c rozporządzenia 2016/679 
RODO wynikającym z Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym  
i archiwach oraz Rozporządzenie Prezesa RM z dn. 18.01.2011 w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji 
zakresu działania archiwów zakładowych; 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat, licząc od końca roku 
kalendarzowego, w którym upłynął termin; 

6. Pani/ Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie 
przepisów prawa; 

7. Przysługuje Pani/Pan: 
a) prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; 

b) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych  
z siedzibą w Warszawie (00-193) ul. Stawki 2; 

8. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa i są 
Państwo zobowiązani do ich podania. 

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również  
w formie profilowania. 

 

 


