
FR-22. Zgoda na przetwarzanie danych     
 
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

Pouczenie 
 

Zanim wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych we wskazanych niżej celach, w oparciu o art. 
7 ust. 3 RODO, Urząd Gminy Godów informuje, że ma Pani / Pan prawo w dowolnym momencie wycofać 
składaną obecnie zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 
 

OŚWIADCZENIE 
 
…………………………………………………………. 
imię i nazwisko 
 
…………………………………………………………. 
adres 
 
Ja, niżej podpisana/y ……………..…………………….....……………..., mając na uwadze art. 4 pkt 11 RODO 
dobrowolnie, świadomie i jednoznacznie oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych, wskazanych poniżej. Niniejsza zgoda dotyczy wszystkich czynności przetwarzania danych  
dokonywanych we wskazanych na odwrocie niniejszego formularza celach. 
 

Prosimy o wpisanie danych osobowych, co do których przetwarzania wyraża Pani/Pan zgodę: 

Zakres danych Proszę wpisać Pani/Pana dane osobowe 

1 2 

Nr telefonu  

Adres e-mail  

 
Prosimy o dokonanie wyboru celów przetwarzania danych 

 
Wybór celów przetwarzania polega na postawieniu znaku X w kolumnie 2 obok celu, na który wyrażamy zgodę 

Cele przetwarzania danych osobowych 
(wypełnia pracownik urzędu) 

Wyrażenie zgody na 
cel przetwarzania da-

nych (zaznaczyć 
krzyżykiem X) 

Wycofanie zgody na 
cel przetwarzania da-

nych 
(data i podpis) 

1 2 3 

Usprawnienie kontaktu z osobą, której przetwarzanie dotyczy  
 

 
Wycofanie zgody jest równie łatwe jak jej wyrażenie, możliwe w każdym momencie i polega na wypełnieniu 
kolumny nr 3 niniejszego formularza. 
Oświadczam, że zostałam/em zapoznana/y z informacjami na temat procesu przetwarzania moich danych 
osobowych, tj. znam dane administratora danych (Wójt Gminy Godów, 44-340 Godów ul. 1 Maja 53) oraz 
zamierzone cele przetwarzania moich danych osobowych. Jest mi znana istota niniejszej zgody, jej cel oraz 
skutki, posiadam rozeznanie w jakim celu (celach) wskazane przeze mnie dane będą przetwarzane w Urzędzie 
Gminy Godów. 
 
 

……………........………….....…..… 

    czytelny podpis osoby 

 
 
 
 
 
 
 
 



FR-23. Klauzula informacyjna ogólna RODO       
 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się klientów Urzędu Gminy Godów, że: 
 
1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy Godów danych osobowych klientów Urzędu jest Wójt 

Gminy Godów. Adres Urzędu Gminy Godów: 44-340 Godów ul. 1 Maja 53, tel. 32 476 50 65. 
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu email: 

iod@godow.pl 

3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Gminy Godów  
ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w  
szczególności w celu  realizacji zadań własnych z zakresu ochrony środowiska. Dane osobowe przetwarzane są na cele 
realizacji Uchwały Nr XL/246/2021 Rady Gminy Godów z dnia 22 grudnia 2021r., w celu zawarcia umowy dotacyjnej, prze-
prowadzenia kontroli realizacji zadania, rozliczenia zadania. Dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, 
nr księgi wieczystej  nieruchomości objętej wnioskiem przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c (przetwarzanie jest 
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) oraz e (przetwarzanie jest niezbędne do 
wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej admi-
nistratorowi) RODO w związku z podjęciem Uchwały Nr XXIX/175/2021 Rady Gminy Godów z dnia 8 lutego 2021r. Dane 
osobowe takie jak nr telefonu i/lub adres e-mail przetwarzane są w celu usprawnienia kontaktu na podstawie zgody wyrażo-
nej przez Pana/Panią (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

4. Pozyskane od klientów dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów 
prawa. Dane osobowe będą przekazywane do WFOŚiGW w Katowicach celem rozliczenia umowy zawartej pomiędzy Gminą 
a Funduszem. 

5. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z (kategorii archiwalnej  
dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych, umowy o 
dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności  
zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o  
klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt. 

6. Klienci Urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub  
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

7. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na 
przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 
9. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest 

obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji 
celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie  
poinformowani. 

 


