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Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych  

dla osób wnoszących petycje 

Zgodnie z art. 13 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), zwanego dalej RODO informujemy, 
że: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Komunalny 

„Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie, Aleja Henryka 20, 32-500 Chrzanów, 

tel. 32 627 61 38, e-mail: biuro@zkkm.pl. 

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych – e-mail: iod@zkkm.pl, tel. 32 627 61 38. 

3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w związku z przesłaną petycją. Podstawą 

prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO to jest  niezbędność do 

wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, wynikających  

z przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach. 

4. Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które 

uprawnione są do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa lub podmiotom, 

którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na postawie 

zawartej umowy w celu realizacji zadań. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

celu przetwarzania, nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji  

tj. ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu, sprostowania swoich danych osobowych, 

ograniczenia przetwarzania oraz prawo do usunięcia danych osobowych jeśli dane 

osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem lub dane osobowe muszą zostać 

usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii 

lub prawie krajowym. 

7. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  

tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą ul. Stawki 2,  

00-193 Warszawa. 

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, 

konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia 

petycji.  

9. Pana/i dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie 

będą podlegały profilowaniu.  
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