Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
1. Działając w trybie art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez
Gminę Łodygowice oraz działającego na jej zlecenie Inżyniera kontraktu. Dane
osobowe gromadzone są wyłącznie na potrzeby realizacji projektu oraz jego
monitoringu i ewaluacji. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ww.
ustawy jest Gmina Łodygowice, który powierza (zgodnie z art. 31 ustawy)
przetwarzanie danych osobowych Beneficjentów projektu Inżynierowi
kontraktu.
2. Wyraża zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego
budynku mieszkalnego przez Gminę Łodygowice w dowolnym utworze oraz w
innych materiałach nie noszących cech utworu w rozumieniu prawa autorskiego
na następujących polach eksploatacji: w mediach elektronicznych, w
szczególności na stronach internetowych, prasie, broszurach, ulotkach,
gazetkach itp.; w okresie trwałości projektu.
Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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) [Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 2016.05.04] – dalej: „RODO” –
niniejszym informuję iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest : Urząd Gminy Łodygowice
ul. Piłsudskiego 75, 34-325 Łodygowice reprezentowany przez Wójta Gminy.
2) W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z
Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@infosystem-projekt.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji projektu
„Ograniczenie niskiej emisji w gminie Łodygowice poprzez modernizację
indywidualnych kotłowni domowych” w szczególności potwierdzenia
kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji,
kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w
ramach RPO WSL 2014-2020;
Podstawa prawna:
- art. 23 ust. 1 pkt 2 oraz art. 27 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w powiązaniu z aktami prawnymi w
tym:
a) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności

i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie
Rady (WE) nr 1083/2006;
b) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i
uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006;
c) Ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz.
U z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.);
4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
- Inżynier Kontraktu - ATsys.pl Sp. z o.o. Sp. K. ul. Ligocka 103, 40-568
Katowice;
- Zarząd Województwa Śląskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 20142020 (RPO WSL 2014-2020), mający siedzibę przy ul. Ligonia 46, 40-037
Katowice;
- dostawcy kotłów wybrani w przetargu
- podmioty realizujące badania ewaluacyjne lub inne działania związane z
realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na
lata 2014 - 2020 na zlecenie Instytucji Koordynującej, Instytucji Zarządzającej,
Instytucji Pośredniczącej lub Gminy Łodygowice;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 5 lat – w
zależności od obowiązków wynikających z przepisów prawa, oraz do
zakończenia czasu ustalania i dochodzenia roszczeń.
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
7) Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
8) Przysługuje Pani/Pan prawo: dostępu do treści danych, do sprostowania
danych, do usunięcia danych jeżeli przepisy prawa na to pozwalają, do
ograniczenia przewarzania danych, do przenoszenia danych, do wniesienia
sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych – przy czym realizacja tych praw musi
być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się
przetwarzanie danych.
9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne
do uczestnictwa w projekcie. Odmowa ich podania jest równoznaczna z
brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu;
Oświadczam że przyjęłam/em do wiadomości informacje zawarte w powyższej
klauzuli informacyjnej.
……………………………………………….
(imię i nazwisko)

Łodygowice dnia ……………………………..

Podpis: …………………………….………………..
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