
KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z 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) zwanego dalej RODO 

informuje się, że: 

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w 

Walcach, jest Wójt Gminy Walce, ul. Mickiewicza 18, 47 – 344 Walce, adres e-mail: 

ug@walce.pl 

2) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może Pani/Pan kontaktować 

się z Inspektorem ochrony danych osobowych: Radca Prawny Marcin Wilczek, e-mail. 

rodo@walce.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wypełnienia obowiązków 

określonych przepisami prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), e) RODO oraz na podstawie 

rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie 

zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. 

2022, poz. 768) tj. § 1 ust. 1 pkt 2 lit. b, w związku z występowaniem na terenie powiatu 

krapkowickiego ognisk wysoce zjadliwej ptasiej grypy (HPAI). 

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres jaki określa instrukcja kancelaryjna 

– rozporządzenie 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.  

5) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub 

ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych, cofnięcia zgody.  

6) W przypadku gdy uzna Pani/Pan, iż przy przetwarzaniu danych osobowych naruszane są 

przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do 

organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, Urząd 

Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.  

7) Ponadto odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty zewnętrzne ściśle 

określone przepisami prawnymi w tym Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krapkowicach.  

8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

9) Pani /Pana dane osobowe nie będą profilowane. 

 

 

 

        ………………………………… 

                   (podpis) 
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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

Na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) oraz art.7 ust. 1 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)  

Ja niżej podpisana/y* .................................................................  

świadomie i dobrowolnie oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych w zakresie: imienia i nazwiska, adresu miejsca utrzymywania ptaków, nr 

gospodarstwa (jeżeli dotyczy), nr telefonu kontaktowego, adresu do korespondencji. 

Oświadczam, że podane dane osobowe są zgodne z prawdą.  

Moje dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przekazania zgłoszenia z dnia 

…………2023r.  do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krapkowicach w związku  

z występowaniem na terenie powiatu krapkowickiego stwierdzonych ognisk wysoce zjadliwej 

grypy ptaków i prowadzonych w tym zakresie działań prewencyjnych przez tenże organ. 

Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em* poinformowany, iż administratorem moich danych 

osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Walcach jest Wójt Gminy Walce oraz o 

danych kontaktowych dotyczących wyznaczonego w Urzędzie Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych.  

Ponadto oświadczam że zapoznałam/em* się z treścią klauzuli informacyjnej i moimi prawami w 

zakresie: 

- prawa dostępu do treści swoich danych, 

- prawa do sprostowania,  

- prawa do usunięcie danych, 

- prawa do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, 

- prawa do żądania ograniczenia przetwarzania danych,  

- prawa do złożenia skargi.  

 

*Niepotrzebne skreślić  

 

 (data i czytelny podpis)  

 


