
KLAUZULA INFORMACYJNA 

DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH PODPISY NA LIŚCIE POPARCIA  

„NA RZECZ BUDOWY TRASY ROWEROWEJ 

SOLINA-ZAKOPANE” 

 W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), 

informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym 

związanych.  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest nieformalna grupa GorliceBike. 

2. W sprawie zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących a także przysługujących 

z tego tytułu praw, może się Pani/Pan kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@gorlicebike.pl 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach: 

a) realizacji/złożenia petycji na podstawie art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach oraz 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

b) wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. E RODO); 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celu/celach, o których mowa w pkt. 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych 

mogą być: 

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy 

publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów lub porozumień przetwarzają dane osobowe w imieniu 

administratora danych w zakresie tożsamych zadań  

c) organy lub podmioty upoważnione na podstawie odrębnych przepisów lub podmioty przetwarzające dane 

w imieniu administratora danych w zakresie tożsamych zadań  

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

6. Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres  niezbędny  do  realizacji celów określonych w pkt 3, a po 

tym czasie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:  

a) prawo dostępu do danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) danych; 

c) prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym); 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

e) prawo do przenoszenia danych; 

f) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeśli ma to uzasadnienie i nie jest sprzeczne z przepisami 

prawa o ile odrębne przepisy prawa nie stanowią inaczej. 

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), 

przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jeśli Państwa 

zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest 

obligatoryjne, w pozostałych przypadkach dobrowolne i wymaga wyrażenia zgody. 

11. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu. 


