
Załącznik Nr 2 do Regulaminu 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w celu przyznania tytułu „Zasłużony dla 

Gminy Sułkowice” i prac Kapituły Tytułu. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 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, informujemy, że: 

1) administratorem danych osobowych są jest Gmina Sułkowice, reprezentowana przez Burmistrza 

Gminy, adres: Rynek 1, 32-440 Sułkowice, tel. 12 273 20 75, email: 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gminy Sułkowice- Urząd Miejski w Sułkowicach, Rynek 

1, 32-440, tel. 12 273-20-75 wew. 12, e-mail:  iodo@sulkowice.pl 

3) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie jest 

niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi – nadania tytułu ,,Zasłużony dla 

Gminy Sułkowice" w nawiązaniu do art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym  . 

4) Dane będą przetwarzane bezterminowo. 

5) Przetwarzane będą następujące dane dotyczące Kandydata: Imię, nazwisko, adres, data urodzenia, 

uzasadnienie wniosku, zdjęcie oraz osób składających i podpisujących wniosek (imię i nazwisko, 

adres zamieszkania). 

6) Odbiorcami danych osobowych będą Członkowie Kapituły Tytułu, pracownicy zapewniający 

obsługę kancelaryjno-techniczną Kapituły, instytucje upoważnione na podstawie przepisów prawa 

(w tym Archiwum narodowego). Dane kandydata (imię, nazwisko,  miejscowość zamieszkania, 

uzasadnienie, fotografia) będą upublicznione podczas sesji Rady Miejskiej w Sułkowicach oraz na 

stronie internetowej, w prasie i mediach społecznościowych. 

7) osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie. Prawo to może podlegać ograniczeniu na podstawie przepisów. 

Ewentualne wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania. 

8) osoba, której dane są przetwarzane,  ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

9) administrator nie przewiduje przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany, w tym 

profilowania 

10) administrator nie przewiduje bezpośredniego przekazywania danych do państwa trzeciego. 

Z uwagi jednak na to, że dane te będą publikowane w Internecie będą dostępne dla wszystkich 

jego użytkowników. 

 


