
 
 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W 

ZAKRESIE – PRZYZNANIE DOTACJI Z BUDŻETU GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY NA 

NIESZKODLIWIENIE ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST, POWSTAŁYCH PRZY 

LIKWIDACJI POKRYĆ DACHOWYCH Z BUDYNKÓW MIESZKALNYCH NA TERENIE GMINY  

I MIASTA KOZIEGŁOWY 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (RODO) 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), informujemy, iż:  

1) Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy z siedzibą przy Placu 

Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy. tel.: (34) 31 41 219, um@kozieglowy.pl. strona internetowa: 

http://www.kozieglowy.pl. 

2) Z Inspektorem ochrony danych można w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, 

korzystania z praw dotyczących przetwarzania danych osobowych można się skontaktować pisząc na adres 

elektroniczny iod@kozieglowy.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych, 

wskazanym w zdaniu powyżej z dopiskiem „dane osobowe”. 

3) Zebrane dane osobowe przetwarzane będą przez administratora danych w związku z przepisami ustawy z 

dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym na podstawie będą̨ dobrowolnej zgody wyrażonej poprzez 

wyraźne działanie, polegające na wypełnieniu i złożeniu wniosku o przyznanie dotacji z budżetu Gminy i 

Miasta Koziegłowy oraz zawarciu umowy z Gminą i Miastem Koziegłowy na unieszkodliwienie odpadów 

zawierających azbest, powstałych przy likwidacji pokryć dachowych z budynków mieszkalnych na terenie 

Gminy i Miasta Koziegłowy (art. 6 ust. 1 lit. a wz. z art. 4 pkt 11 RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO).  

4) W związku z przetwarzaniem danych w celu/celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcami Pana/Pani 

danych osobowych mogą̨ być: 

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie 

organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają̨ z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa krajowego i unijnego;  

b) inne podmioty, które na podstawie przepisów prawa bądź stosownych umów czy też porozumień 

podpisanych z Urzędem Gminy i Miasta Koziegłowy przetwarzają dane osobowe  

5) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez do momentu zakończenia Programu, a następnie 

archiwizowania dokumentacji przez okres 5 lat zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

6) Zgodnie z RODO przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofniecie zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych 

przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się̨ ochroną danych 

osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

7) Podanie danych osobowych przez uczestnika Programu jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału  

w Programie.  

8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzecich lub organizacji międzynarodowych. 

 

 

      


