
Gmina Skawina, Rynek 1, 32-050 Skawina 

FORMULARZ REJESTRACYJNY 

Imię 
 

Drugie imię 
 

Nazwisko 
 

Data urodzenia 
 

PESEL 
 

NIP (dla firm) 
 

E-mail 
 

Telefon kom. 
 

Skrytka ePUAP 
 

Województwo 
 

Powiat 
 

Gmina 
 

Miasto 
 

Ulica 
 

Numer domu 
 

Kod pocztowy 
 

 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie podanych w formularzu 
rejestracyjnym  przez Urząd Miasta i Gminy w Skawinie, 32–050 Skawina, ul. Rynek 1 w celu 
korzystania z elektronicznego systemu INTERNETOWE CENTRUM PROMOCJI wspomagającego 
informowanie mieszkańców o różnych wydarzeniach, przedsięwzięciach, zagrożeniach, sytuacjach 
kryzysowych i innych ważnych dla mieszkańców Miasta i Gminy Skawina sprawach, za pomocą 
wskazanych we wniosku kanałów dystrybucji wiadomości; 

 Wyrażam zgodę na filtrowanie przekazywanych mi wiadomości na podstawie danych podanych 
przeze mnie w formularzu rejestracyjnym.  
 

................................................ ................................................
 Miejscowość, data Podpis 
 

 

 



Oświadczam, że poinformowano mnie o tym, że: 

1. Administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w celu korzystania z elektronicznego 

systemu INTERNETOWE CENTRUM PROMOCJI jest Burmistrz Miasta i Gminy Skawina z siedzibą w 

Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie, 32 – 050 Skawina, ul. Rynek 1. 

2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie jest Aleksander Gajda, e-mail.: 

iodo@gminaskawina.pl, tel.: 508 – 484 – 533 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach umożliwienia mi korzystania z elektronicznego systemu 

INTERNETOWE CENTRUM PROMOCJI wspomagającego informowanie mieszkańców o różnych 

wydarzeniach, przedsięwzięciach, zagrożeniach, sytuacjach kryzysowych i innych ważnych dla 

mieszkańców Miasta i Gminy Skawina sprawach, za pomocą wskazanych we wniosku kanałów 

dystrybucji wiadomości.   

4. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych osobowych w zakresie nazwiska, imienia, nr telefonu, 

skrytki ePUAP 1  jest dobrowolne, ale konieczne, bym mógł korzystać z elektronicznego systemu 

INTERNETOWE CENTRUM PROMOCJI. Podanie pozostałych danych zawartych w formularzu 

rejestracyjnym jest dobrowolne i umożliwi filtrowanie przesyłanych mi wiadomości.  

5. Przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu korzystania z elektronicznego systemu 

INTERNETOWE CENTRUM PROMOCJI odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 

1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO). 

6. Dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z 

dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

7. Mam prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także 

prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej 

zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres korzystania z systemu INTERNETOWE CENTRUM 

PROMOCJI. Moje dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń 

związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych w celach określonych w deklaracji zgody. 

9. Dostęp do danych posiada firma świadcząca usługi obsługi technicznej aplikacji – IGEN spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. ul. Grzybowska 87 

10. Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.  

12. Na podstawie udzielonej zgody przesyłane wiadomości mogą być filtrowane i kierowane do mnie tylko 

wtedy gdy moje dane, podane w formularzu rejestracyjnym, spełniają określone kryteria. 

11. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

  

                                                           
1 Podanie skrytki ePUAP, jest obowiązkowe w przypadku rejestracji poprzez usługę udostępnianą na platformie ePUAP 

mailto:iodo@gminaskawina.pl

