
Klauzula informacyjna 

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 

 

 W związku z art. 13 ust. 1 i 2 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), dalej: RODO, 

przekazujemy następujące informacje: 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy Augustów, Ul. Mazurska 1c, 16-300 

Augustów reprezentowany przez  Wójta Gminy.  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można 

kontaktować się pod adresem email: iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl; 

and1rafal@o2.pl, tel. 504 976 690. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach: 

a) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 pkt c, e RODO ), 

tj. realizacji zadań związanych z przyjmowaniem, analizowaniem, przekazywaniem 

oświadczeń majątkowych na podstawie art. 24h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym, 

b) realizacji potrzeb administracji wewnętrznej, utrzymania infrastruktury IT, statystyki, 

raportowania itp. -  na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych: 

a) Informacje podane w części A oświadczenia majątkowego stanowią informację publiczną i są 

publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacje zamieszczone w części B 

formularza są niejawne i będą udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie 

przepisów prawa, 

b) Oświadczenie majątkowe nie będzie udostępniane innym odbiorcom, za wyjątkami 

określonymi przepisami prawa. 

5. Dane są przechowywane będą przez okres 6 lat, liczonych od roku następnego w którym 

złożono oświadczenie.  

6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających 

z przepisów prawa): 

a) dostępu do danych osobowych,  

b) prawo do ich sprostowania.  

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. 

9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji 

międzynarodowej.  

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 
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