
 

 

 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

”Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lądek – Zdrój w roku 2020” 

 

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora 

Danych Urzędu Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju, ul. Rynek 31, 57-540 Lądek-Zdrój,  

w związku z realizacją programu ”Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest 

z terenu gminy Lądek – Zdrój w roku 2020” zgodnie z obowiązkiem prawnym 

Administratora.* 

 

2. Zgoda może być usunięta w każdej chwili. 

 

3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu  

i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich 

danych i prawie ich poprawiania. 

 

 

 

* zgoda rozumiana jest jako dobrowolne, świadome i jednoznaczne przyzwolenie osoby, której dane dotyczą, na 

przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych, wyrażona w formie pisemnego (w tym elektronicznego) lub 

ustnego oświadczenia. 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………… 

data, miejscowość, podpis osoby udzielającej zgody 

 

 

…………………………………………………………………… 

podpis Inspektora Ochrony Danych 

  



 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 
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 RODO (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 
maja 2018 r., (DZU 2018 poz. 1000),  
 
informuję, że:  
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy Lądek-Zdrój,  
z siedzibą w Lądku-Zdroju, ul. Rynek 31, reprezentowany przez Burmistrza Lądka-Zdroju – Romana 
Kaczmarczyka.  
 
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Urzędzie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój – Igorem 
Falkiewiczem możliwy jest pod numerem telefonu: 534276032 lub adresem e-mail: iod@ladek.pl  
 
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnego obowiązku 
Administratora, którym jest przeprowadzenie przetargu, realizacja zawartej umowy oraz 
obowiązków księgowo – podatkowych.  
 
4. Na zasadach określonych w przepisach regulujących ochronę danych osobowych przysługuje 
Panu/Pani prawo do żądania dostępu do podanych danych, ich sprostowania, ograniczenia ich 
przetwarzania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
 
5. W przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 
Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli jest to uzasadnione szczególną Pani/Pana 
sytuacją.  
 
6. Ponadto przysługuje Pani/Panu, w przypadkach w których dane osobowe przetwarzane są na 
podstawie zgody wyrażonej przez Panią/Pana, prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym 
momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem.  
 
 
 
……………………………………………………….……  
(podpis Inspektora Ochrony Danych)  

 
Zapoznałam/em się z niniejszą klauzula informacyjną  
 
 
 
………………………………………………………………………………  
(data i podpis osoby wyrażającej zgodę) 

 


