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OŚWIADCZENIE 

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
 

 

 
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z realizacją 

złożonego wniosku, zgodnie z art. 6  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27.04.2016 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) (Dz.Urz. UE L 119). 
 

 
 

 
Elbląg, dnia ……..-……...-…………. r.  …………………………………………………….. 

(podpis) 

 
 

 
 

 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. informuję, 
iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Elbląg z siedzibą przy ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg, 
reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Elbląg. 
1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt: tel. 55 239 33 28, e-mail: iod@umelblag.pl 
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:  

Realizacji zakresu działania i zadań ustawowych, o których mowa w Art. 7.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. 2018.994 t.j. ze zm.) oraz Art. 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz.U. 2018.995 t.j. ze zm.) obejmujących sprawy z zakresu zbywania nieruchomości z zasobu Gminy Miasto Elbląg. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa. 

4. Podawane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów, a po tym 
czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. 

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także 
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. 
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa. 
8. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 
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