
KLAUZULA INFORMACYJNA 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 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 w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. 

UE L Nr 119, s. 1 (RODO) informujemy, iż:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Mszczonów reprezentowana 

przez Burmistrz Mszczonowa (adres: Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów, tel. 

kontaktowy: 46 858 28 40). 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z 

Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze danych (art. 6 ust. 1 lit. c 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, oraz ustawy ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia 

działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. 

4. Informacje podane w części A oświadczenia majątkowego stanowią informację publiczną 

i są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. Oświadczenie majątkowe nie 

będzie 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 Państwa 

danych osobowych musi być zgodne z przepisami o ochronie danych, mającymi 

zastosowanie do celów przetwarzania. 

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

złożono oświadczenie. 

6. Przysługują Państwu następujące uprawnienia: 

a) prawo dostępu do swoich danych; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

c) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa) w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

(RODO); 

7. Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się z nami lub z naszym 

inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe zawarte są w punktach 1 i 2). 

8. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. 

9. Pani/Pana dane zostaną przekazane podmiotowi zewnętrznemu firmie Extranet.pl celem 

publikacji oświadczeń majątkowych w Biuletynie Informacji Publicznej, a także 

podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 
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