
  

Klauzula informacyjna 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.  
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) z 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE L 119) zwane dalej „RODO” 
Informuje, iż: 

1. Administratorem Pana/Pani Danych jest Gmina Włodowice z siedzibą we Włodowicach, 

42- 421 Włodowice, ul. Krakowska 26, tel.:34 3153001, fax.: 34 3153031, e-mail: 

urzad@wloodowice.pl,   

2. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą  

w Gminy Włodowice, 42 - 421 Włodowice, ul. Krakowska 26, tel.: 34 3153001 w .145 ,  
e-mail: iodo@wlodowice.pl. 

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b RODO  

w celu zawarcia i wykonania umowy w związku z realizacją przez Gminę Włodowice 

Projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Włodowice poprzez budowę 

instalacji kolektorów słonecznych - etap II” realizowanego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL), 

zatwierdzonego decyzją Komisji Europejskiej z dnia 8.12.2014r., określonego                                

w Szczegółowym opisie osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (SZOOP) oraz w Wytycznych wydanych przez 

Instytucję Zarządzającą RPO WSL – Zarząd Województwa Śląskiego oraz Ministerstwo  

Rozwoju Regionalnego. 

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie Umowa w celu jej realizacji. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom 

przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym 

systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe) oraz 

instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: 

administracja rządowa, sądy lub organy ścigania). 

5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego czy organizacji 

międzynarodowych. 

6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane zgodnie z terminem wskazanym  

w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji                 

i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas 

przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych - w okresie 10 lat od daty 

sporządzenia umowy. 

7. Informuję Pana/Panią, o prawie: 

 żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych, 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych, a także przenoszenia danych oraz prawie wniesienia skargi do 

organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych. 

 ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

8. I informuję Pana/Panią, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do 

zawarcia Umowy. Konsekwencją odmowy podania danych osobowych będzie brak 

możliwości zawarcia Umowy. 

9.  Administrator Danych nie stosuje profilowania. 

10. Po zakończeniu przetwarzania dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż 

pierwotny cel przetwarzania. 

 

 

………..………………………….                                                    ………………………………. 

      (miejscowość, data)                                                                        (podpis osoby) 
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