Załącznik do Zarządzenia Nr 79/2020
Wójta Gminy Kozy
z dnia 9 czerwca 2020 r.

Wniosek o możliwość używania herbu, flagi i pieczęci Gminy Kozy
na przedmiotach przeznaczonych do celów handlowych
i reklamowych

INFORMACJE O WNIOSKODAWCY
Nazwa:

Adres:

Opis przedmiotu
przeznaczonego
do celów
handlowych lub
reklamowych

Dane
kontaktowe
(telefon, email,
strona www)
Dane
osoby(osób) do
kontaktu (imię,
nazwisko,
stanowisko,
telefon)

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY
1.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 dalej RODO, informujemy, iż:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Kozy z siedzibą w Kozach, ul. Krakowska 4, kod
pocztowy 43-340 Kozy, adres e-mail: ug@kozy.pl, tel. 338298650
Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych Panią Małgorzatą Wróbel w Urzędzie Gminy Kozy z
siedzibą w Kozach ul. Krakowska 4, to: adres korespondencyjny 43-340 Kozy ul. Krakowska 4 adres e-mail:
iod@gzosip.kozy.pl, tel. 33 8174291.
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w zakresie realizowanych zadań jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO, w zw. z Zarządzeniem Nr xxx/20 Wójta Gminy Kozy z dnia xxx czerwca 2020 r. w sprawie
używania herbu, flagi i pieczęci Gminy Kozy na przedmiotach przeznaczonych do celów handlowych i
reklamowych
Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora na podstawie art. 24h oraz 24i ustawy
z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze związanego z przyjmowaniem, analizą, przekazywaniem do właściwych organów i instytucji
oraz publikacją oświadczeń majątkowych.
Odbiorcą Państwa danych osobowych będą podmioty zewnętrzne ściśle określone przepisami prawa, a jawna
część oświadczenia majątkowego (część A) będzie publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej zaś dane
wykazane w części B są niejawne i nie będą udostępniane innym odbiorcom, za wyjątkami określonymi
przepisami prawa, zobowiązującymi Administratora do przekazywania danych zawartych w aktach, w tym
danych osobowych, innym organom w ramach prowadzonych postępowań. Organy te nie są jednak
uznawane za odbiorców tych danych, a przetwarzanie przez nie Pani/Pana danych osobowych musi być
zgodne z przepisami o ochronie danych, mającymi zastosowanie do celów przetwarzania.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat od daty złożenia oświadczenia.
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, jeśli Państwa zdaniem, przetwarzanie danych osobowych - narusza przepisy RODO.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86
Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

......................................................................................................
miejscowość, data i podpis

