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RG.0003.3.2020.DC 

Pan 

Tadeusz Szkudlarski  

Radny Gminy Wilków 

 

Odpowiadając na Pana interpelację pisemną wniesioną na sesji Rady Gminy w Wilkowie 

w dniu 28 maja 2020 r. dotyczącą miesięcznika „Gminny Informator Świerczów – Wilków” 

informuję, że wydawcą ww. gazety, na mocy umowy zawartej w dniu 2 stycznia 2020 r., jest  firma 

Monika Markowska Agencja Reklamowa w Krogulnej. Na łamach niniejszego miesięcznika 

publikowane są materiały związane z działalnością gminy Wilków i jej mieszkańców, informacje 

o bieżącej działalności organów gminy, a także gminnych jednostek organizacyjnych.  

Do kontaktów z Agencją z ramienia Gminy Wilków został wyznaczony pracownik Urzędu 

Gminy w Wilkowie, inspektor ds. kultury i sportu. W ramach tej współpracy jego zadaniem jest 

zebranie wszystkich artykułów do konkretnego numeru gazety i przekazanie ich Agencji w terminie 

do 27. każdego miesiąca. Przed drukiem miesięcznika artykuły gminy Wilków są poddawane 

korekcie pod względem błędów w pisowni. Jednocześnie pragnę wskazać, że jako Wójt Gminy 

Wilków nie sprawuję cenzury ani korekty zamieszczanych informacji. 

Ponadto informuję, że w zakresie udostępnienia  danych osobowych zawartych 

w artykułach do Gminnego Informatora trzeba dokonać oceny pod względem formalno-prawnym. 

Udostępnienie danych może nastąpić tylko i wyłącznie, gdy  została spełniona zasada zgodności 

z prawem, wyrażona w art. 6 RODO.  Zgodnie z ogólnym Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję, że dane osobowe podlegają 

ochronie prawnej. 

W świetle obowiązujących przepisów, w odniesieniu do ww. gazety to Urząd Gminy jest 

administratorem danych osobowych. Ciąży na nim szczególny obowiązek ochrony danych i troski 

o ich prawidłowe przetwarzanie, a także przeciwdziałania nieuprawnionemu rozpowszechnianiu 

danych osobowych (art. 5 ust. 2 oraz art. 5 ust. 1 lit. f  RODO). 

 

Z poważaniem 

Wójt Gminy Wilków 

mgr Bogdan Zdyb 
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