
Klauzula informacyjna dla osób składających oświadczenia majątkowe

W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gołdapi z siedzibą w Urzędzie 

Miejskim w Gołdapi przy Pl. Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap, adres e-mail: pom@goldap.pl, tel. 87 

615-60-00;

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a 

także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych w UM w Gołdapi, e-mail: iod@goldap.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi oświadczeń majątkowych.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO – przetwarzanie jest 

niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tj. art. 24h ustawy z 

dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

5. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa. 

6. W związku z przetwarzaniem danych w celu o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Pani/Pana 

danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne 

lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z 

przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Jawna część oświadczenia majątkowego (część A) 

będzie publikowana w BIP na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji 

publicznej. 

Ponadto odbiorcą danych zawartych w składanych dokumentach mogą być podmioty z którymi 

Administrator zawarł umowy lub porozumienia na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów 

informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych. Zakres przekazania danych tym 

odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku 

ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje 

klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym 

danych osobowych.

W związku z jawnością części podanych przez Państwa danych,  mogą one być przekazywane do 

państw z poza EOG z zastrzeżeniem, o którym mowa powyżej.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 24h ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym, przez okres 6 lat. 

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące 

uprawnienia: Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,

ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych oraz usunięcia, przy czym 

uprawnienie to może być zrealizowane po okresie nie krótszym niż okres przechowywania danych.  

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miejskim w 

Gołdapi Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

10. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również 

profilowaniu.


