
Kawęczyn, 29.10.2020 r. 

OOR-BO.5520.13.2020 

Szulc Efekt sp. Z o.o. Prezes Zarządu – Adam Szulc ul. Poligonowa 104-051 Warszawa 

 

W nawiązaniu do petycji z dnia 06.08.2020 r. Urząd Gminy w Kawęczynie udziela odpowiedzi: 

I Urząd Gminy w Kawęczynie w obszarze płynów do dezynfekcji dokonał stosowanego 

rekonesansu i polecił, aby posiadały one stosowne wytyczne. Płyny do dezynfekcji np. dla szkół 

zostały przekazane w ramach dostaw administracji rządowej.  

II Urząd Gminy w Kawęczynie działa zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień 

Publicznych, dlatego nie ma konieczności dokonywania wskazanego postępowania.  

III Treść petycji oraz odpowiedź opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej 

Gminy Kawęczyn. 

Z poważaniem 

/-/ Jan Nowak  

Sporządziła: Marta Wojtczak w zastępstwie Pauliny Woźniak – Podinspektora ds. bezpieczeństwa, obronności i sekretariatu, tel. (63) 

2885913 

 
"Otrzymana przez Panią/Pana wiadomość oraz załączone do niej pliki stanowią tajemnicę Urzędu Gminy w Kawęczynie i są przeznaczone 

tylko dla wymienionych adresatów. Jeżeli nie są Państwo zamierzonym odbiorcą, proszę poinformować o tym fakcie nadawcę oraz usunąć 

wiadomość wraz z załącznikami ze swojego systemu. Nie powinni Państwo także ujawniać otrzymanych informacji nikomu ani 

sporządzać/zachowywać/dystrybuować żadnej kopii otrzymanych informacji".  Poniższa informacja jest kierowana do osób fizycznych. 

UWAGA ! Jeżeli jesteś osobą, która nie ukończyła 16 lat prosimy o podanie kontaktu do rodzica lub opiekuna prawnego, który wyrazi zgodę 

na przetwarzanie Twoich danych osobowych, o ile nie nastąpiło to w korespondencji wcześniejszej. Informujemy, że Państwa dane osobowe 
określone w mailu, na którego odpowiadamy, są przetwarzane przez Wójta Gminy Kawęczyn  z siedzibą w Urzędzie Gminy w Kawęczynie, 

Kawęczyn 48 62-704 Kawęczyn, zgodnie z Państwa intencją w celach komunikacji z Państwem oraz archiwizacyjnych zgodnie z Instrukcją 

Kancelaryjną, o ile treści te stanowić będą akta sprawy. Dane osobowe o ile stanowią akta sprawy będą przechowywane zgodnie z okresem 
archiwizacji w zależności od prowadzonej sprawy zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną. Podanie danych osobowych jest warunkiem umownym 

a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości kontaktu za pomocą poczty elektronicznej. W przypadku gdy Państwa korespondencja będzie 

stanowiła akta sprawy przysługuje Państwu prawo do: dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W pozostałych przypadkach 

przysługuje Państwu prawo do: usunięcia danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, dostępu do danych 

osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do wniesienia skargi do 
organu nadzorczego. Państwa dane osobowe będą ujawniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz kontrahentom 

UGK świadczących usługi serwisowe poczty elektronicznej. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych Artura Majewskiego 

iod@kaweczyn.pl  tel  063 288 59 23– Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

 


