
 
 

Plan Rozwoju Lokalnego 2023-2028 
w Gminie Tarnowo Podgórne 

 
 

Rozpoczynamy pracę nad Planem Rozwoju Lokalnego na lata 2023 – 2028! Ten dokument  
to taka nasza lokalna konstytucja inwestycyjna, określająca zadania inwestycyjne w każdej  
z 16 miejscowości. W drodze partycypacji społecznej chcemy określić kolejność realizacji 
poszczególnych zadań. 
 

ZGŁOSZENIE ZADANIA INWESTYCYJNEGO 
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KLAUZULA INFORMACYJNA  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 
 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Tarnowo Podgórne 
reprezentowana przez Wójta z siedzibą przy ul. Poznańskiej 115, 62-080 Tarnowo Podgórne; 
2) kontakt do inspektora ochrony danych: iod@tarnowo-podgorne.pl  
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy art. 6 ust.1 lit. e 
RODO; 
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi zawarto umowę  
o świadczenie usługi pomocy prawnej; 
Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty 
uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi Administrator Danych Osobowych 
zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w Urzędzie systemów 
informatycznych. 
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy a następnie 
zgodnie z obowiązującym Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt oraz do celów archiwalnych; 
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu; 
8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 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. adres: ul. Stawki 2, 
00-193 Warszawa; 
9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne 
do zgłoszenia zadania inwestycyjnego w ramach Planu Rozwoju Lokalnego 2023-2028; 
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 
profilowania. 


