




KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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), zgodnie z art. 13 tego Rozporządzenia informuję, iż: 
 

1) Administratorem Pani/Pana danych jest Wójt Gminy Łukowica z siedzibą w Urzędzie Gminy 34-606 Łukowica 334. 
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy: e-mail: iodo@lukowica.pl, tel. 18 330 15 27; 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji zapisów Uchwały Sejmiku 
Województwa nr XXXII/451/17 z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie Programu Ochrony Powietrza dla Województwa 
Małopolskiego.  

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 
5) Pani/Pana dane osobowe pochodzące z ankiet gromadzone są wyłącznie w celu stworzenia bazy inwentaryzacji 
ogrzewania budynków na terenie Gminy Łukowica i nie będą udostępnianie publicznie oraz przekazywane osobom 
trzecim.  
6) Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu; 
7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,  
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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); 
8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym; jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania 
a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie określenie przez Wójta Gminy Łukowica, w drodze decyzji 
obowiązku uiszczania opłat za usuwanie nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego, bądź obowiązku 
przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. 
9) Pani/Pana dane nie będą/będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 
 
.......................................................................                                                      ....................................................................... 
(data i podpis osoby udzielającej informacji)                                                                      (data i podpis) 


