
 

4. Grodzisk Mazowiecki, 17 pazdziernika 2022r.

W
URZAD MIEJSKI

w GRODZISKU MAZOWIECKIM

ul. T. KoSciuszki 12A

05-825 Grodzisk Mazowiecki

IP.1431.174.2022

Sz:.P.

Odno$Snie wystapienia0 udostepnienie informacji publicznej z dnia 3 pazdziernika 2022

r. Ww sprawie udzielenia informacji kto by! wykonawcadrogi gminnej polozanej w Krasniczej

Woli przy dziatce 67/20 uprzejmie informuje, ze ze wzgled6w organizacyjnych oraz

koniecznosci wizyty w ArchiwumZakladowymUrzedu, z uwagi, iz dokumentacja inwestycji

| zostala zarchiwizowana odpowiedz nie moze by¢ przygotowana w terminie 14 dni. Ponadto

realizacja wniosku wymagazaangazowania pracownikéw kosztem zadan biezacych.

Zgodniez art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji

publicznejy (Dz.U.2022.902 j.t.), jesli informacja publiczna nie moze byé udostepniona w

terminie 14 dni, mozliwe jest przedtuzenie terminu nie dluzej jednak niz do dwéch miesiecy

od daty wplywu wniosku w tym przypadkudo dnia 02.12.2022 r.

  



Klauzula Informacyjna zgodna z Art. 13
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

wsprawie ochronyos6bfizyeznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowychi w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogéIne

rozporzadzenie o ochronie danych)

 

  

1. Administratorem Panstwa danych osobowychjest Burmistrz Grodziska Mazowieckiego,
ul. T. KoSciuszki 12 a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, e-mail: urzad@grodzisk.pl, tel. 22 755 55 34.

2. W sprawachdotyezacychprzetwarzania przez nas Panstwa danych osobowychoraz korzystania
Panstwo kontaktowaé sig z Inspektorem

 

Z praw zwiazanych z ochrona danych osobowych moz:

Ochrony Danych,e-mail: abi@grodzisk.pl, tel. 22 755 55 34.
3: Dane osobowe bedziemyprzetwarzaé w celu wypelnia obowiazku prawnego(art. 6 ust. | lit. c
RODO)tj. rozpatrzenie wniosku o udzielenie informacji publicznej. Paristwa dane osobowe beda
przetwarzane na podstawie art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 6 wrzeSnia 2001 r. 0 dostepie do informacji
publicznej.
4. Nastgpnie Panstwa dane osobowe bedziemy przetwarzaé w celu wypetnienia obowiazku

archiwizacji dokumentow wynikajacych z ustawy z dn. 14 lipca 1983 r. 0 narodowym zasobie
archiwalnymi archiwach (Dz.U.z 2020 r. poz. 164).

5. W zwiazkuz przetwarzaniem danychw celach o ktorych mowawpkt. 3 odbiorcami Panstwa
danych osobowych beda organy wladzy publicznej oraz podmioty wykonujace zadania publiczne lub
dziatajace na zlecenie organéwwladzy publicznej w zakresic i w celach, ktére wynikaja z przepisow
powszechnie obowiazujacego prawa wtym Marszalek Wojewédztwa Mazowieckiego w zwiazku z
korzystaniem przez Urzad z systemu elektronicznego zarzadzania dokumentacja (EZD) oraz osoby

posiadajace dostep do informagji publicznej wtrybie ustawy o dostepnie do informacji publicznej, w
przypadkuw ktorym nie zachodzi podstawa do ograniczenia dostepu zgodniez art. 5 Ustawyo dostepie
doinformacji publicznej z dnia 6 wrzeSnia 2001 r. (Dz. U. 2020 poz. 2176 r. z pozn. zm.)
6. Wazwiazku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przystugujq Pani/Panu nastepujace
uprawnienia:

a) prawo dostepu do danych osobowych, w tym prawodo uzyskania kopii tych danych

b) prawo do zadania sprostowania (poprawiania) danych osobowych — w przypadku gdy dane
sq nieprawidtowelub niekompletne

c) prawo do Zadania usunigcia danych osobowych(nie dotyezyprzypadkéw okreslonychwArt.
17 ust. 3 RODO)

d) prawo do zadania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
e) prawo do przenoszenia danych

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych Parstwa danenie beda przekazane do panstwa
trzeciego/organizacji miedzynarodowej.

ue Panstwa dane beda przechowywaneprzez okres wynikajacy z celow przetwarzania opisanych
wpkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie

obowiazujacego prawatj. 5 lat od | styeznia nastepnego roku po ostatecznym zalatwieniu sprawy.
8. Przystuguje Panistwu prawodo wniesienia skargi do organu nadzorezego wsposobiei trybie
okreSlonym w przepisach RODOoraz Ustawy 0 ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz.

1781). Adres organu nadzorezego: Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, kancelaria@uodo.gov.pl

    

  

9. Panstwa dane osobowe nie beda przetwarzane w sposdb zautomatyzowany i nie beda
profilowane.
10. W przypadku wydania decyzji administracyjnej podanie danychjest obowiqzkiem ustawowym

wynikajacymz art. 63 § 2 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U.
z 2020 r. poz. 256 z péz. zm.). Osoba, ktérej dane dotyeza jest zobowigzana do ich podania celu
uczestnictwa w postepowaniu administracyjnym. Niepodanie danych powoduje niemozliwosé

uczestniczenia w postepowaniu administracyjnym. W przypadku rozpatrywania wniosku wtrybie
dostepu do informacji publicznej podanie danych jest dobrowolne.

   
  

  

 


