
Załącznik nr 2 
do ogłoszenia Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy 

o naborze wniosków na propozycje zadań do dofinansowania 
z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Podstawa prawna: Rozporządzenie 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) 

1) Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina i Miasto Koziegłowy reprezentowana 
przez Burmistrza z siedzibą przy Placu Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy . tel.: (34) 31 41 219, 
um@kozieglowy.pl. 

2) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań publicznych przez 
administratora (art. 6 ust. 1. lite Rozporządzenia), działania prowadzące do zawarcia umowy dotacji dla 
podmiotów posiadających tytuł prawny do zabytku znajdującego się na terenie Gminy i Miasta 
Koziegłowy (art. 6 ust. 1. lit b Rozporządzenia) w związku z realizacją Rządowego Programu Odbudowy 
Zabytków. 

3) Zebrane dane osobowe będą przechowywane do czasu zrealizowania celów przetwarzania opisanych 
powyżej, a po tym czasie przez okres wyznaczony przepisami prawa dot. archiwizacji cały okres trwania 
umowy oraz przez okres wymagany przepisami prawa krajowego i unijnego jak również przez dłuższy 
czas aniżeli przewidziany przepisami prawa w związku z prowadzonymi postępowaniami, których 
administrator danych może być stroną. 

4) Zebrane dane osobowe mogą zostać udostępniane podmiotom/ osobom uprawnionym 
do przeprowadzania u administratora czynności kontrolnych i audytowych oraz podmiotom 
upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa jak również podmiotom realizującym 
zadania zlecone przez administratora danych w drodze umowy powierzenia danych lub innego 
instrumentu prawnego. 

5) Każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przepisy przestrzeganie 
przepisów ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), żądania dostępu 
do danych osobowych dotyczących Państwa, sprostowania danych, żądania uzupełnienia niekompletnych 
danych osobowych, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania jeżeli są przetwarzane 
z naruszeniem prawa., wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych, 
przeniesienia Państwa danych osobowych. 

6) Podanie przez Państwa danych jest obowiązkowe w celu rozpatrzenia wniosku 
i udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu 
Odbudowy Zabytków. 

7) Administrator danych nie przewiduje przekazywania zebranych danych osobowych do państw trzecich 
lub organizacji międzynarodowych. 

8) Przetwarzane przez administratora dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji, w tym profilowaniu. 

9) Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych: e-mail: iod@kozieglowy.pl, tel.: 888 411 911 


