
KLAUZULA INFORMACYJNA – URZĄD GMINY SMYKÓW 

 
 Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 
1)  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Smyków, adres: Smyków 91,  26-
212 Smyków,  NIP:658-14-37-344,REGON: 291010719. 
2)  kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – paulina.pawlowska@smykow.pl, tel. 41-373-91-81, 
adres: Smyków 91, 26-212 Smyków, pok. nr 5. 
3)  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań gminy, w 
szczególności, na podstawie: 
-   Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 
r.; 
-   Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 
-   Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95); 
-   Ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. 2010 Nr 217 poz. 1427); 
-   Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz.U. 1967 nr 44 poz. 220) 
-   Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 1991 nr 9 poz. 31) 
-   Ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2014 poz. 1741) 
-   Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz.  
    328 i 1566) i aktów wykonawczych 
-   Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230) i aktów wykonawczych; 
-   Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. 2004 nr 29 poz. 257) 
-   Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591) 
-   Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. 2011 nr 139 poz. 814) 
-   Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741) 
-   Ustawa z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. 
1994 nr 105 poz. 509) 
-   Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i 
Punkcie Informacji dla  
    Przedsiębiorcy (Dz.U. 2018 r. poz. 647) 
-   Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 1996 nr 
132 poz. 622) 
-   Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i 
budynków 
-   Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i 
rozpatrywania skarg i wniosków ( Dz.U. z 2002 r., nr 5 , poz. 46) 
-   Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 9 stycznia 2012r. w sprawie ewidencji 
miejscowości ulic i adresów (Dz. U. z  
    2012r. Poz.125) 
-  oraz inne akty prawa powszechnie obowiązującego do których stosowania z mocy ustawy 
zobligowany jest Urząd Gminy Smyków. 
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 w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z 
instrukcją kancelaryjną; 
6)  posiada Pani/Pan prawo 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, 
jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody niewynikającej z obowiązków nałożonych przez 
przepisy prawa; 
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 
8)  podanie  danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o  przepisy prawa, w pozostałym zakresie 
jest dobrowolne. 
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