
Klauzula Informacyjna RODO 
w postępowaniu administracyjnym 

 
Niezależnie od obowiązków organów administracji publicznej przewidzianych w Kodeksie 
postępowania administracyjnego niniejszym realizuję obowiązek informacyjny, o którym 
mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679. Powyższy obowiązek nie wpływa na tok i 
wynik postępowania administracyjnego. 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Rawa Mazowiecka, 
Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, tel. 046 814 42 41, e-mail: 
sekretariat@rawam.ug.gov.pl; 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: Inspektor Ochrony 
Danych – Pani Lidia Stawińska, Urząd Gminy Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 
Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, tel. 046 814 42 41 wew. 103, e-mail: 
iod@rawam.ug.gov.pl; 

3. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g – ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. Pani/Pana dane osobowe będą  
przetwarzane w celu: 
 wykonywania zadań m.in. prowadzenia postępowań administracyjnych i 

sądowych, 
 przekazywania informacji, wezwań, kontroli podatkowych, czynności 

sprawdzających, przeprowadzania postępowań, udostępniania akt, 
przeprowadzania dowodów w sprawie, rozpraw, mediacji, wydawania decyzji i 
postanowień, zgodnie z Działem II ustawy Kodeks postępowania 
administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. (Dz. U. z 2019 poz. 60 z późn.zm.),  

 przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
Administratorze. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji 
wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym 
przez przepisy prawa; 

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji 
(profilowaniu). 

 
 
Korzystanie z uprawnień wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., nie dotyczy prowadzonego postępowania 
administracyjnego, w oparciu o przepisy przewidziane przez Kodeks Postępowania 
Administracyjnego. Dostęp do akt postępowania czy sprostowania dokumentów 
znajdujących się w aktach postępowania realizowany jest w oparciu o zasady KPA. W 
przypadku wniosku o usunięcie danych zastosowanie ma  art. 17 ust. 3 pkt b rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 


