Załącznik 1 do wniosku
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 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, dalej: „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o
przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Opatów, ul. Tadeusza Kościuszki 27, 42-152
Opatów, w imieniu której działa Burmistrz Gminy Opatów.

2.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować za
pomocą poczty elektronicznej na adres: jorlowski@opatow.gmina.pl.

3.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podst. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w celu zawarcia
i wykonania umowy uczestnictwa w projekcie dotyczącym dostawy i montażu instalacji OZE - kotłów na
biomasę (pellet) do 25 kW - na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Opatów oraz art. 6
ust. 1 lit. e RODO, tj. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

4.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana
danych osobowych w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz
inne podmioty, które na podstawie stosownych umów, podpisanych przez Gminę Opatów przetwarzają
dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Opatów.

5.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w
pkt 4, a po tym czasie przez okres wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa w zakresie
archiwizacji.

6.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich
danych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.

7.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych,
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony
danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

8.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania wyklucza
możliwość zawarcia umowy i uczestnictwa w projekcie.

9.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

