
KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 wsprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, dalej: RODO) 

Informuję, że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Wieliszew z siedzibą w 

Wieliszewie (05-135) , ul. Modlińska 1. 

Może się Pani/Pan z Nami kontaktować poprzez numer telefonu 22 7821763 lub adres 

e-mail gmina@wieliszew.pl 

2) Może się Pani/Pan skontaktować z nami w sprawie ochrony  danych osobowych pod  

22 7821763 lub adresem e-mail: iod@wieliszew.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następującym celu: 

a. Złożenia petycji o wstrzymanie projektu przebiegu trasy kolei szybkobieżnej 

przez teren Gminy Wieliszew we wszystkich trzech wariantach uwzględnionych  

w Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu 

Komunikacyjnego. 

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w nastepującym zakresie: 

a. Imię i Nazwisko 

b. Adres zamieszkania 

5) Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie organom, które są właściwe do 

rozpatrzenia petycji oraz  mogą zostać udostępnione na stronie internetowej podmiotu 

rozpatrującego. 

6) Naszą podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: 

 Ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870). 

 art. 6 ust. 1 lit a RODO. 

7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji 

międzynarodowych. 

8) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia 

petycji, a następnie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.). 

9) Ma Pani/Pan prawo do: 



a. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania; 

b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;  

c. przenoszenia swoich danych osobowych; 

d. cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym 

momencie; 

e. wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne natomiast nie podanie 

ich uniemożliwi złożenie petycji do właściwego organu.  

11) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 

w tym profilowaniu. 

 

 

 

 


