
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach konsultacji społecznych 

projektu Strategii Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego na lata 2021 – 2030 wraz z Prognozą 

Oddziaływania na Środowisko. 

 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
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 
(RODO), informujemy, że  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kędzierzyńsko-Strzelecki Subregionalny 
Obszar Funkcjonalny, z siedzibą ul. Szkolna 17, 47-225 Kędzierzyn-Koźle. Z Administratorem 
można kontaktować się poprzez adres email: biuro@subregionkk.pl. 

2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych  jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO - na podstawie 
udzielonej zgody oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w zawiązku z realizacją zadań własnych bądź 
zleconych określonych przepisami prawa, na potrzeby procesu związanego z konsultacjami 
społecznymi projektu dokumentu strategicznego „Strategia Rozwoju Subregionu 
Kędzierzyńsko-Strzeleckiego na lata 2021 - 2030”. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody 
na przetwarzanie danych osobowych, jednak nie później niż do upłynięcia okresu niezbędnego 
dla dochodzenia roszczeń i zabezpieczenia przed ewentualnymi roszczeniami.  

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw 
Gospodarczych „Delta Partner”, z siedzibą przy ul. Zamkowej 3a/1, 43-400 Cieszyn, działające 
w imieniu Administratora oraz podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami 
prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Subregion  zawarł umowę na 
świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich 
przetwarzaniu. 

5. W przypadku, gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej posiada Pani/Pan prawo dostępu 
do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do ograniczenia 
przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie 
zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

6. Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 
o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do 
organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą 
profilowane oraz przekazywane do państwa trzeciego. 


