
INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

TEMAT: KONSULTACJE Z MIESZKAŃCAMI GMINY 

KOGO DOTYCZY INFORMACJA: MIESZKAŃCY GMINY 

1. Kto wykorzystuje dane (administrator): Gmina Boguchwała – TERYT: 1816034; NIP: 

5170036465; REGON: 000536083. 

2. Kontakt: 36-040 Boguchwała, ul. Suszyckich 33; um@boguchwala.pl.  

3. Pomoc inspektora ochrony danych: iod@boguchwala.pl. Inspektor ochrony danych to 

specjalista w dziedzinie bezpieczeństwa danych osobowych. Przyjmuje pytania, 

wnioski i zgłoszenia z zakresu ochrony danych osobowych. 

4. Cele przetwarzania danych osobowych:  

4.1. Organizacja konsultacji lokalnych. 

4.2. Wykonanie zadań archiwalnych w interesie publicznym. 

5. Podstawy prawne: art. 6. ust. 1. lit. e) RODO w związku z  

5.1. art. 5a. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; 

5.2. przepisami Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym 

i archiwach;  

5.3. Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 

2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania 

materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji 

niearchiwalnej;  

5.4. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w 

sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

6. Odbiorcy danych: dane osobowe mogą otrzymać wyłącznie podmioty uprawnione 

do tego na podstawie właściwych przepisów prawa albo zawartych umów 

powierzenia przetwarzania danych osobowych.  

7. Jak długo przechowujemy dane osobowe: dane osobowe będą przechowywane 

przez okres właściwy dla materiałów archiwalnych, tj. przez 25 lat od zakończenia 

postępowania w sprawie zmiany granic administracyjnych miasta Boguchwała. 

8. Przysługujące prawa: 

8.1. dostępu do danych, 

8.2. sprostowania danych, 

8.3. usunięcia danych, 

8.4. ograniczenia przetwarzania, 

8.5. sprzeciwu, 

8.6. skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Czy podanie danych jest konieczne: tak, to warunek udzielenia odpowiedzi, którą 

będziemy mogli uznać za ważną. 

10. Konsekwencje niepodania danych: skutkiem będzie nieuwzględnienie udzielonej 

odpowiedzi w wynikach prowadzonych konsultacji społecznych. 

11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji: nie dotyczy. 

12. Profilowanie: nie dotyczy. 
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