
 

RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO GMINY NASIELSK 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. informujemy, iż: 

Tożsamość 

Administratora 

(ADO) 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Nasielska, ul. 

Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk, um@nasielsk.pl. 

Dane kontaktowe 

Inspektora 

Ochrony Danych 

Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych można uzyskać od 

Inspektora Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem poczty 

elektronicznej, adres e-mail: iod@nasielsk.pl.    

Cele 

przetwarzania 

oraz podstawa 

prawna 

Dane przetwarzane są w celu realizacji zadania gminy (art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO) -  powołanie rady działalności pożytku publicznego, wynikającego w 

szczególności z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie. 

Odbiorcy danych 
Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, które na podstawie 

stosownych umów podpisanych z ADO przetwarzają dane osobowe dla 

których administratorem danych osobowych jest ADO, tj. m.in. firmy 

księgowe, kancelarie prawne oraz dostawcy usług IT. 

Okres 

przechowywania 

danych 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu 

– przez okres trwania kadencji Rady Działalności Pożytku Publicznego tj. 2 

lata, a także przez okres archiwizacji wskazany 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 – kategoria archiwalna A 

(przechowywane wieczyście). 

Pani / Pana prawa 
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują 

Pani/Panu, po spełnieniu określonych w RODO przesłanek, następujące 

uprawnienia:  

a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania 

kopii tych danych; 

b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych; 

c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia 

zapomnianym); 

d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 

Prawo wniesienia 

skargi do organu 

nadzorczego 

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu 

przez ADO Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony 

danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Informacja  

o wymogach 

ustawowych 

podania danych 

Podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania równoznaczna jest  

z brakiem możliwości kandydowania na członka Rady Działalności Pożytku 

Publicznego Gminy Nasielsk. 
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