
Klauzula Informacyjna  

Zgodnie z 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)- dalej: ,,RODO”, informuję, że: 

1. Administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest Gmina Miejska Dynów, z siedzibą 36-065 Dynów, 

ul. Rynek 2,  reprezentowana przez Burmistrza Miasta Dynów. Z Administratorem danych może Pan/Pani 

kontaktować się telefonicznie pod nr tel. (16) 65-21-093 lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 

2. W sprawach dotyczących przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz korzystania z praw związanych 

z ochroną danych osobowych może Pan/Pani kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych  poprzez 

e-mail: iodum@dynow.pl, telefonicznie pod nr. tel. (16) 65-21-093, wew.30 lub pisemnie na adres siedziby 

Administratora.  

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu wzięcia udziału w projekcie pn. "Rozwój Odnawialnych 

Źródeł Energii na terenie Gminy Dubiecko, Gminy Krzywcza, Gminy Miejskiej Dynów i Gminy Bircza" 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 

ramach Osi Priorytetowej nr III „Czysta energia”  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. 

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są na podstawie: 

- art. 6 ust. 1 lit a) RODO- wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych 

- art. 6 ust. 1 lit. c) RODO- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, 

- art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, 

której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem 

umowy. 

4. Pana/ Pani dane osobowe mogą być przekazywane/ udostępniane innym organom i podmiotom wyłącznie 

na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących prawa. Pana/ Pani dane mogą również zostać 

udostępnione usługodawcom wykonującym zadania zlecone na rzecz Administratora Danych.  

5. Pana/ Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

6. Pana/ Pani dane będą przechowywane przez okres wynikający z celów przetwarzania opisanych w pkt. 3 

lub do momentu odwołania zgody, gdy dane są przetwarzane na jej podstawie, a po tym czasie przez okres 

oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa tj. przepisy ustawy z dnia 

14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy, 

w tym do celów archiwalnych w interesie publicznym. 

7. W związku z przetwarzaniem Pana/ Pani danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące 

uprawnienia: 

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych- w przypadku gdy dane 

są nieprawidłowe lub niekompletne, 

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (nie dotyczy przypadków określonych w art. 17 ust. 3 

RODO),  

d) prawo do przenoszenia danych, 

e) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 

8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby 

na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia 

tej zgody w dowolnym momencie przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Na  działania  Administratora związane z przetwarzaniem  Pana/Pani danych osobowych przysługuje Panu/ 

Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO. 

10.  W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane 

dotyczą podanie przez Pana/ Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny. 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania 

danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Konsekwencją niepodania 

przez Pana/Panią danych osobowych będzie niemożność uczestnictwa w ww. projekcie, a tym samym 

niemożność otrzymania dofinansowania zakupu i montażu instalacji odnawialnych źródeł energii. 

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