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OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH 

OSOBOWYCH 

 

Ja niżej podpisany/a …………………………………., wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych przez Gminę Strzelce Opolskie, działającą poprzez Gminny 

Zarząd Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich. Inspektorem ochrony danych 

osobowych jest Pan Mateusz Gruntowski, z którym można się skontaktować mailowo pod 

adresem: mgruntowski@radcaprawny.opole.pl.  

Moje dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażenia przeze mnie zgody 

(zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a) w zw. z art. 9 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) z 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), 

Wyrażenie niniejszej zgody jest konieczne do realizacji działań wykonywanych na moją 

rzecz przez Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich, a samego 

przetwarzania będą dokonywać wyłącznie osoby upoważnione na piśmie przez 

administratora danych osobowych.  

Oświadczam, iż zrozumiałem/zrozumiałam*, iż moje dane osobowe będą 

przetwarzane wyłącznie w celu związanym z realizacją zadań Gminnego Zarządu Mienia 

Komunalnego w Strzelcach Opolskich i nie będą przekazywane innym podmiotom, chyba, 

że taki obowiązek będzie wynikał z przepisu prawa lub będzie to niezbędne w związku  

z prawidłowym wykonaniem zadań jednostki. 

Oświadczam, iż znane jest mi prawo dostępu do treści moich danych 

udostępnionych GZMK w Strzelcach Opolskich, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.                            

W tym celu konieczne jest złożenie na piśmie wniosku w miejscu złożenia niniejszej zgody. 

Mam jednakże świadomość faktu, iż decyzja ta nie zadziała wstecz wobec już dokonanych 

czynności przetwarzania danych oraz w sytuacjach, gdy obowiązek przetwarzania danych 

osobowych wynika z przepisu prawa.  

Oświadczam również, iż mam świadomość, że przysługuje mi prawo wniesienia 

skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 

mailem, lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) z użyciem 

platformy ePUAP.   
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