
Klauzula informacyjna (RODO) 
dotycząca przetwarzania danych osobowych na potrzeby udzielenia dofinansowania na
usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości w Gminie Boronów 

Zgodnie  z  Rozporządzeniem  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
(dalej: RODO) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Boronów, ul. Dolna 2, 42-283
Boronów, tel. (34) 35 39 100, e-mail gmina@boronow.pl .

2)  W  sprawach  z  zakresu  ochrony  danych  osobowych  może  Pani/Pana  kontaktować  się
z Inspektorem Ochrony Danych e-mail inspektor@odocn.pl lub tel. 602762036 .

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z rozpatrzeniem
wniosku  o  dofinansowanie  oraz  zawarcia  i  realizacji w/w  umowy  na  podstawie  Pani/Pana
dobrowolnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lit b RODO;

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą  przez okres niezbędny do realizacji w/w celu
z  uwzględnieniem  okresów  przechowywania  określonych  w  przepisach  odrębnych,  w  tym
przepisów archiwalnych.

5)  Posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  prawo  ich  sprostowania,
usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  przenoszenia  danych,  prawo  wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność  z prawem przetwarzania,  którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej  przed jej
cofnięciem;

6)  Ma  Pan/Pani  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego,  którym  jest  Prezes  Urzędu
Ochrony Danych Osobowych,gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO;

7) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji
zadań  związanych  z  rozpatrzeniem  wniosku  o  dofinansowanie  oraz  zawarcia  i  realizacji  w/w
umowy;

8)  Odbiorcami  danych  osobowych  będą  te  podmioty,  którym  Wójt  Gminy  Boronów  jako
administrator  danych  osobowych,  ma  obowiązek  przekazać  dane  na  gruncie  obowiązujących
przepisów prawa.

9) Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji;

10)  Pani/Pana dane nie  będą  przekazane  odbiorcom w państwach znajdujących  się  poza Unią
Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej;


