
……………………………………… ………………………, dnia …………………  
(imię i nazwisko) (miejscowość) 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

Klauzula zgody 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie  moich danych osobowych w systemach tradycyjnych (papierowych)           

i w systemach informatycznych administratora danych,  celem wykonania obowiązków przez pracowników 

Urzędu Gminy w Mochowie, a także na powierzenie przetwarzania moich danych osobowych podmiotom 

zewnętrznym, tylko w przypadkach, gdy  ich przekazanie niezbędne jest celem załatwienia mojej sprawy.  

 
………………………………………..  

(podpis składającego oświadczenie) 

Klauzula informacyjna 
 
Zostałem(am) poinformowany(na), że: 

1) Podstawą prawną przetwarzania moich danych osobowych, w celu dopełnienia obowiązków określonych 

w przepisach prawa,  jest art. 6 ust. 1 lub art.9 ust.1 i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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) oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. 

o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem 

przestępczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 125); 

2) Złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne lecz 

niezbędne do realizacji celu, w jakim zostały przekazane, to jest:  na złożenie wniosku o dokonanie 

wpisu do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie obiektu nie będącego obiektem 

hotelarskim na terenie gminy Mochowo. 
 
3) Administratorem moich danych osobowych, wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych 

wyrażonej powyżej, jest Gmina Mochowo, ul. Sierpecka 2, 09-214 Mochowo; 

4) Wójt Gminy Mochowo wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować 

pisemnie kierując korespondencję pod adres: Urząd Gminy Mochowo, ul. Sierpecka 2, 09-214 

Mochowo z dopiskiem „Inspektor ochrony danych” oraz e-mailowo, pod adresem: 

rodo.iod@mochowo.pl ; 
 

5) Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizowania zadań ustawowych uprawnienia 

lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa; 
 

6) Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych jak 

również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

7) Dane udostępnione przeze mnie nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami 

danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa wyłącznie w sytuacjach, gdy  ich przekazanie 

niezbędne jest celem załatwienia mojej sprawy; 

8) Dane osobowe udostępnione przeze mnie, nie będą podlegały profilowaniu;  
9) Administrator danych osobowych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej; 

10) Moje dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do zakończenia postępowania, ale nie 

krócej niż określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz.U. Nr 14, poz. 67). 

 

Z klauzulą informacyjną zapoznałem (łam) się                ……………………………………….. 
 

        (podpis składającego oświadczenie) 

mailto:rodo.iod@mochowo.pl

