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Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych RODO 

do zgłoszenia robót przed przystąpieniem do robót kamieniarskich 

 
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję, 

że: 

Administratorem Pana/i Danych jest: Burmistrz Leśnej z siedzibą ul. Rynek 19, 59-820 Leśna 

Administrator powołał Inspektora 

Ochrony Danych oraz udostępnia jego 

dane kontaktowe: 

Imię i Nazwisko IOD:  Kornelia Sieracka 

Adres  e-mail: iod@lesna.pl 

Telefon:     75 72 11 239 

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu: 
rozpoznania zgłoszenia robót przed przystąpieniem do robót 

kamieniarskich 

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych jest: 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B,C  rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 

r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 

1947)  Uchwała Rady Miejskiej w Leśnej nr XLV/301/2021 z dnia 

20.12.2021 r. 

Informacja o przekazywaniu danych do 

innych podmiotów: odbiorcami Pani/Pana 

danych osobowych będą wyłącznie 

podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie 

przepisów prawa. 

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty 

uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 

przepisów prawa 

Okres przechowywania danych: Pani/Pana dane osobowe przechowywane przez okres 5 lat. 

Ma Pani/Pan prawo do: 

1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich 

sprostowania, 

2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

3. żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 

w art.  18 ust. 2 RODO. 

4. wniesienia skargi do organu nadzorczego 

Nie przysługuje Pani/Panu prawo do: 

1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do 

usunięcia     danych osobowych 

2.  do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w 

                 art. 20 RODO 

Pani/Pana dane: 
nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania 

decyzji oraz profilowaniu. 

 

 

 


