
 

 

Klauzula informacyjna na przetwarzanie danych 

osobowych klientów OSP Wola Mielecka 

  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 

27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OSP Wola Mielecka z siedzibą ul. Wola 

Mielecka 402, 39-300 Mielec. 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań OSP Wola 

Mielecka, w szczególności na podstawie: 

• Art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

• Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych, 

• Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, 

• Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, 

• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, 

• Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie, 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, 

• oraz inne akty prawa powszechnie obowiązującego do których stosowania z mocy 

ustawy zobligowana jest OSP Wola Mielecka. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą wyłącznie przekazywane podmiotom uprawnionym do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa 

4. nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej 

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody niewynikającej z 

obowiązków nałożonych przez przepisy prawa. 

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r.. 

7. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa. 

W pozostałym zakresie jest dobrowolne. 

  

 


