Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - RODO
Szanowni Państwo,
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 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
osobowych) (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu,
w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z
regulacji dotyczących ochrony danych osobowych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Wierzbica; dane adresowe:
Wierzbica – Osiedle, ul. Włodawska 1, 22-150 Wierzbica.
2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych - Pan Tomasz Ganczaruk, z którym może Pani/Pan
kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez email: iod@ugwierzbica.pl
3. Pani/Pana
dane
osobowe
uzyskane
przy
złożeniu
deklaracji
udziału
w projekcie, wykorzystujemy w następujących celach:
a) aplikowanie o środki UE i realizacja projektu polegającego na montażu instalacji OZE tj. kolektorów
słonecznych/paneli fotowoltaicznych/kotłów na biomasę/ pomp ciepła (dalej, jako: „projekt”), w
szczególności potwierdzanie kwalifikowalności wydatków, udzielanie wsparcia uczestnikom projektu,
ewaluacja, monitoring, kontrola, audyt, sprawozdawczość oraz działania informacyjno-promocyjne w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.1 – Wsparcie wykorzystania
OZE., a także utrzymanie trwałości projektu, liczonego od dnia zatwierdzenia końcowego wniosku o
płatność z realizacji projektu – przez cały okres trwania umowy oraz rozliczeń po jej zakończeniu
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
b) wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych takich jak: wystawianie i przechowywanie faktur
oraz innych dokumentów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
c) realizacja ciążących na nas obowiązków wynikających z ubezpieczeń społecznych oraz obowiązków
podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c) RODO.
Z danych osobowych potrzebnych do realizacji wyżej wymienionych celów będziemy korzystać:

a) przez czas niezbędny do realizacji umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) RODO) - np. w przypadku
wystawienia faktury lub rachunku,
b) przez czas, w którym przepisy nakazują Administratorowi przechowywać dane (podstawa prawna: art. 6
ust. 1 lit. c) RODO), np. ze względów podatkowych,
c) przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne z tytułu niewykonania obowiązku, np.
otrzymać karę finansową (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) RODO),
d) dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami – przez czas trwania umowy (podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,
a w przypadku dochodzenia przez nas roszczeń/obrony przed roszczeniami lub zawiadamiania
właściwych organów – przez czas trwania takich postępowań (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c)
RODO),
e) dokonywanie analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne; obejmuje to w szczególności:
raportowanie, planowanie rozwoju usług lub sieci, prace rozwojowe w systemach informatycznych –
przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia
wynikające z umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. lit. 1 e) RODO),
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f) w przypadku wyrażenia zgody przez Państwo zgody – w celu kontaktu w sprawach związanych z
realizacją umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). W każdym czasie mogą Państwo
wycofać zgodę, w drodze pisemnej notyfikacji, bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego
przetwarzania.
Do zawarcia umowy wymagamy podania przez Panią/Pana danych wskazanych na formularzu deklaracji (jeśli ich
Pani/Pan
nie
podadzą,
nie
zawrzemy
umowy).
Dodatkowo
możemy
poprosić
o inne dane, które nie mają wpływu na zawarcie umowy, ale jeżeli ich nie otrzymamy, nie będziemy mogli np. dzwonić
pod numer kontaktowy lub kontaktować się z Państwem za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym nam usługi informatyczne oraz
instytucjom publicznym, z mocy prawa uprawnionym do przetwarzania danych osobowych (np.:
Policja, prokuratura, sądy, itp.).
5. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać
profilowaniu.
6. Pani/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską,
Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
a) prawo dostępu do danych osobowych,
b) prawo żądania sprostowania/poprawienia/uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych,
c) prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie,
d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze względu na
Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach gdy przetwarzamy dane na podstawie naszego
prawnie usprawiedliwionego interesu.
f) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych
w Warszawie, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych
narusza
przepisy
ogólnego
rozporządzenia
o ochronie danych osobowych.
8. Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić stosowne środki
fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym, lub
umyślnym zniszczeniem, a także przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem,
wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi powszechnie obowiązującymi przepisami
prawa.
Niniejszym oświadczam, iż treść klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych
osobowych w ramach projektu jest mi znana. Jednocześnie, wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych
osobowych w postaci nr. tel. i/lub* adresu e-mail w celu ułatwienia kontaktu w sprawach związanych z
moim uczestnictwem w projekcie.

……………….........……….
(data, miejscowość)

*niewłaściwe skreślić

…………....……………..
(czytelny podpis)

