
 

 

Klauzula informacyjna  

przetwarzanie danych osobowych w postępowaniach administracyjnych w sprawach załatwianych milcząco 

 

Zgodnie z 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, 
str. 1—88), dalej: RODO informujemy, że: 

1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest PGZK-JASIEL Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle przy ul. 

Towarowej 26B, 38-200 Jasło. 

2. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@pgzk-jasiel.pl, tel. 13/4435700 lub 

pisemnie na adres siedziby administratora  

3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych poprzez adres email: rafalcic@gmail.com lub pisemnie 

na adres siedziby administratora. 

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

prawnego ciążącego na administratorze w celu prowadzenia spraw załatwianych milcząco, o których mowa w 

rozdziale 8a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.  

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa i podmioty 

świadczące usługi wsparcia i serwisu dla administratora. 

6. Dane będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w 

rozporządzeniu 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. 

7. Dane osobowe udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania 

decyzji, w tym profilowaniu. 

8. Przysługuje Panu/Pani prawo:  

• dostępu do treści swoich danych,  

• sprostowania (poprawiania) swoich danych,  

• ograniczenia przetwarzania, 

• usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z 

obowiązku wynikającego z przepisu prawa.  

9. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia 

domniemanego naruszenia. 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych 
osobowych będzie pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia. 
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