
WYRAZENIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Stosownie do ań. 6 pkt. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przeŃazaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46ME (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO) wyrażam zgodę na pzetwarzanie przez L)rząd
Miejski w Kolbuszowej mający swoją siedzibę przy ul. Obrońców Pokoju 21 w Kolbuszowej, w tym Straż
Miejską moich danych osobowych tj. podanych we wniosku w zakresie zawańym w niniejszym wniosku,

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych oraz, że zostałem
poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych oraz o prawie ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie wniesienia sprzeciwu, a także
o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodnośó z prawem pzetwazania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

(Miejscowość, data i czytelny podpis Wnioskodawcy)

Mając na uwadze przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z pzeŃazaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46ME
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) informujemy, że Administratorem danych
osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej/Gminie Kolbuszowa z siedzibą
przy ul, Obrońców Pokoju 2't, 36-'100 Kolbuszowa jest: Burmistz Kolbuszowej, z którym można
skontaktować się pisemnie na adres siedziby lub telefonicznie pod nr tel. 1712271333 (wew.252).
Administrator wyznaczył lnspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować
za pośrednictwem adresu e-mail:rodo@ekolbuszowa.pI lub operatora pocztowego, kierując
korespondencję na adres siedziby administratora. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej
BlP uzędu: bip.kolbuszowa.ol w zakładce RODO o(azw siedzibie Administratora.

(Miejscowość, data i czytelny podpis Wnioskodawcy)

Potwierdzam odbiór kańy o

są identyczne jak we wniosku.

numerze na której dane

(Miejscowość, data iczytelny podpis Użytkownika Karty)


