
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 
 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L119 z 2016r., str.1, sprost. Dz.Urz. L 
127 z 2018,str.2), w skrócie RODO, informuję, że: 
1/ Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Sokółki z siedzibą: Urząd Miejski w Sokółce, Plac 
Kościuszki 1; 16-100 Sokółka tel. 85 711 09 00 
2/ W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych 
Osobowych: Urząd Miejski w Sokółce, Plac Kościuszki 1; 16-100 Sokółka, 
tel. 85 711 09 00, e-mail: iod@sokolka.pl 
3/ Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: 
a/ poznania rzeczywistego zapotrzebowania na paliwo stałe (węgiel) na terenie Gminy Sokółka w związku z 
ustawą z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w 
interesie publicznym lub w ramach sprawowanej władzy publicznej powierzonej administratorowi. 
b/ archiwalnych, kontrolnych w szczególności w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 
zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO 
c/ kontaktowych, tj. numer telefonu, na podstawie Pani/ Pana dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). 
Podanie numeru telefonu jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania numeru telefonu będzie utrudnienie 
szybkiego kontaktu z Panią/ Panem. 
4/ W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być 
udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych 
osobowych mogą być: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na 
zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie 
obowiązującego prawa; inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych przez administratora 
przetwarzają dane osobowe na zlecenie administratora, tj. obsługa informatyczna, IT, z zakresu niszczenia 
dokumentów, hostingową; inni odbiorcy, którym są udostępniane dane osobowe tj. obsługa prawna, operatorzy 
pocztowi oraz podmioty świadczące usługi doręczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym 
administratorowi aplikacji mobilnej LUPE, w przypadku osób korzystających z platformy mobilnej LUPE. 
5/ Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili zakończenia sprawy, a następnie przez okres 
wynikający z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, tj. 5 lat. 
6/ W związku z przetwarzaniem Pani/ Pana danych osobowych jesteście państwo uprawnieni do: dostępu do 
swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 
jej cofnięciem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona. 
Pani/Pana prawa mogą być ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Pani/ Pana prawa na wniosek zrealizuje 
Administrator. 
7/ Podanie Pani/ Pana danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do oszacowania zapotrzebowania na paliwo 
stałe (węgiel) dla mieszkańców Gminy Sokółka. Konsekwencją niepodania danych będzie nieuwzględnienie 
zgłoszonego zapotrzebowania w szacunkach na paliwo stałe dla mieszkańców Gminy Sokółka. 
8/ Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej. 
9/ Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 
profilowania. 
10/ Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 
 


