
 

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

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 danych osobowych Stron postępowania jest Gmina Gołdap Urząd Miejski w Gołdapi, Pl. Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap (dalej: 

my) Można się z nami skontaktować poprzez: 

• Pocztę: pl. Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap 

• e-mail: pom@goldap.pl 

• telefonicznie: 87 615 60 23 (Wydział Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Nieruchomości pok. 25) 

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miejskiego w 

Gołdapi, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w UM w 

Gołdapi – e-mail: iod@goldap.pl 

3. Będziemy przetwarzać dane osobowe w celu weryfikacji i zbierania uwag w procesie konsultacji społecznych 

4. Będziemy przetwarzać dane osobowe w zakresie imię i nazwisko, adres,  

5.  Dane osobowe będą przetwarzane przez Gminę Gołdap Urząd Miejski w Gołdapi przez minimum 10 lat, następnie Archiwum Państwowe po 

ekspertyzie dokumentów może podjąć decyzję o ich zniszczeniu lub przekwalifikowaniu na kategorię A i wtedy dane osobowe Stron 

postepowania będą przetwarzane przez Gminę Gołdap Urząd Miejski w Gołdapi przez 25 lat od stycznia kolejnego roku po zakończeniu sprawy 

a następnie zostaną przekazane do Archiwum Państwowego w Suwałkach, gdzie będą przetwarzane wieczyście. 

6. Będziemy przekazywać dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 

7. Źródłem przetwarzania przez Administratora Danych, danych osobowych są dane zawarte w formularzu stanowiącym załącznik do Zarządzenia 

Burmistrza w sprawie uruchomienia konsultacji społecznych. 

8. Wnioskującym przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem ich danych osobowych: 

• Prawo dostępu do ich danych osobowych, 

• Prawo żądania sprostowania ich danych osobowych 

• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania ich danych osobowych. 

9. Wnioskującym przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
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