
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW URZĘDU GMINY 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Łabowa 

z siedzibą w 33-336 Łabowa 38. 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – Piotr Śpiewak, tel. 793 

331 212 e-mail: iod@labowa.pl. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych 

zadań  urzędu- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie art. 9 

ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. i art.6, art.7 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 

rok. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu ustalenia prawa do 

przyznania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika 

z tytułu ukończenia nauki zawodu/przyuczenia do wykonywania określonej 

pracy, po zdaniu egzaminu zawodowego. Podanie przez Panią/Pana danych 

wynika z art. 122 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t. j. 

Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm) i jest niezbędne w celu dofinansowania 

kosztów kształcenia młodocianego pracownika z tytułu ukończenia nauki 

zawodu/przyuczenia do wykonywania określonej pracy, po zdaniu egzaminu 

zawodowego.  

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty 

uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.  

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym 

przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 

6) Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do 



przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, 

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (art. 6, 

art. 7 ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku) jest 

obligatoryjne. 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną 

 

…………………………………………………………… 

(miejscowość, data i podpis) 
 


