
                                             KLAUZULA INFORMACYJNA 

o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby uzyskania dofinansowania do 

usuwania wyrobów zawierających azbest Gminy w Pietrowicach Wielkich. 

Dane osobowe na potrzeby uzyskania dofinansowania do usuwania wyrobów zawierających azbest z 

terenu Gminy Pietrowice Wielkie, przetwarzane zgodnie z przepisami 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 (RODO). 

W związku z realizacją w/w rozporządzenia informujemy, że: 

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Pietrowice Wielkie, z siedzibą przy 

ul. Szkolnej 5, 47-480 Pietrowice Wielkie. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować listownie, 

na adres siedziby Administratora lub pocztą elektroniczną, na adres: iod@pietrowicewielkie.com.pl                  

w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych. 

 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu tj. udzielenie 

dotacji właścicielom/współwłaścicielom nieruchomości położonym na terenie Gminy Pietrowice na 

demontaż i odbiór (transport  i umieszczenie na składowisku odpadów) wyrobów zawierających azbest 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

5.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, do których 

zostały zebrane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa.   

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu 

do treści swoich danych osobowych, w tym do uzyskania kopii tych danych, sprostowania/poprawienia 

swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.      

7. Gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, 

przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych.     

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

przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.                    

W przypadku nie podania przez Pan/Panią danych osobowych wymaganych przepisami prawa, nie 

będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować pozostawieniem sprawy bez 

rozpatrzenia lub nie będzie możliwe zawarcie umowy.     

9.  Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji  i nie będą 

profilowane. 

 

Niniejszym potwierdzam zapoznanie się z informacjami zawartymi w formularzu. 
 

 

………………………………………………… 
                       Data (dd/mm/rrrr) 

…………………………………………………………………… 

                                                                                                                                     (czytelny podpis właściciela/ współwłaścicieli) 


