Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27.4.2016 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 (dalej: RODO),
informuję, że:
Administrator danych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Słomniki, Urząd Miejski w Słomnikach z
siedzibą w Słomnikach, ul. Tadeusza Kościuszki 64, kod pocztowy 32-090 Słomniki, e-mail:
um@slomniki.pl, tel. 12 3881 11 02, reprezentowana przez Burmistrza Gminy Słomniki.
Inspektor ochrony danych
Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych ( IOD ). Jego
dane adresowe to : Inspektor Danych Osobowych, Urząd Miejski w Słomnikach, 32-090 Słomniki, ul.
Tadeusza Kościuszki 64. Można z nim się skontaktować także za pomocą poczty elektronicznej pisząc
na adres e-mail: daneosobowe@slomniki.pl Wszelkie informacje na temat Inspektora Danych
Osobowych

zamieściliśmy

również

na

naszej

stronie

internetowej

BIP

https://bip.malopolska.pl/umslomniki
Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
i wyłącznie w celu realizacji programu „Wymiana źródeł ciepła w indywidulanych gospodarstwach
domowych (biomasa i paliwa gazowe) na terenie gmin Skała, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia,
Słomniki i Sułoszowa" finansowanego w ramach Działania 4.4. Redukcja emisji zanieczyszczeń do
powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji - SPR w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”, którego beneficjentem jest
gmina Skała, a gmina Słomniki jest jednym z Partnerów programu.
Okres przechowywania danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji projektu a także do końca
terminu oznaczonego, jako okres trwałości projektu. Administrator przewiduje, że okres ten będzie
trwał do dnia 31 grudnia 2025 roku. Ponadto dane osobowe uzyskane w toku realizacji programu będą
stanowić dokumentację archiwalną kat. A i w świetle art. 5 ust.1 lit. e) RODO będą przetwarzane
wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami
Prawo dostępu do danych osobowych:
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo przenoszenia danych
oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Konsekwencje niepodania danych osobowych:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem umownym/ustawowym/warunkiem
zawarcia umowy o dofinansowanie w ramach realizacji programu „Wymiana źródeł ciepła w

indywidulanych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) na terenie gmin Skała,
Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Słomniki i Sułoszowa" finansowanego w ramach Działania 4.4.
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 20142020”, a ich niepodanie będzie skutkowało odmową zawarcia umowy.
Odbiorcy danych:
1. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom trzecim, jedynie w celu, w jakim
zostały one zebrane, przede wszystkim Instytucji Zarządzającej

RPO WM Zarządowi

Województwa Małopolskiego w celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia
wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Pani/Pana dane
osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne za zlecenie
Administratora Danych Osobowych, Beneficjenta programu, lub Instytucji Zarządzającej,
specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie ADO lub Instytucji Pośredniczącej kontrole
i audyt w ramach powyższego programu. Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą zostać
udostępnione Beneficjentowi programu (gmina Skała), a także pozostałym Partnerom
programu (gminy Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Sułoszowa).
2. Pani/Pana dane osobowe w postaci imienia i nazwiska mogą zostać udostępnione innym
osobom fizycznym i prawnym w celu realizacji złożonego przez nie wniosku o udostępnienie
informacji publicznej.
Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Oświadczam, że zapoznałam/em z przedłożoną mi powyżej

klauzulą informacyjną o przetwarzaniu

moich danych osobowych w związku z realizacją programu „Wymiana źródeł ciepła w indywidulanych
gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) na terenie gmin Skała, Iwanowice,
Jerzmanowice-Przeginia, Słomniki i Sułoszowa" finansowanego w ramach Działania 4.4. Redukcja
emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji - SPR w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”

Słomniki, dnia ………………………………….

…………………………………………………..
(czytelny podpis)

