
Klauzula informacyjna 

w przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą 

 

Stosownie do art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UR) 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 (RODO) informujemy, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Dzierżoniów, 

reprezentowana przez Wójta Gminy Dzierżoniów z siedzibą: ul. Piastowska 1, 58-200 

Dzierżoniów; 

2) Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można kontaktować się elektronicznie: 

bok@ug.dzierzoniow.pl lub pisemnie na adres siedziby Urzędu Gminy Dzierżoniów; 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań związanych z 

rozpatrzeniem wniosku o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Dzierżoniów na 

dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji w ramach 

uchwały Nr XLVIII/320/18 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 26 kwietnia 2018 r. w 

sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu 

Gminy Dzierżoniów na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem 

niskiej emisji, zmienionej uchwałą Nr XIX/125/20 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 

26 marca 2020 r.; 

4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, uchwała nr XLVIII/320/18 Rady 

Gminy Dzierżoniów z dnia 26.04.2018 r. zmieniona uchwałą Nr XIX/125/20 Rady 

Gminy Dzierżoniów z dnia 26 marca 2020 r.; 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat od momentu 

zakończenia rozpatrzenia wniosku o dotację, w przypadku zawarcia umowy od czasu 

jej zakończenia, z uwzględnieniem okresu archiwizacyjnego wynikającego z 

przepisów prawa; 

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, niż upoważnione 

na podstawie przepisów prawa; 

7) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do własnych danych osobowych i prawo ich 

sprostowania; 

8) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym 

jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy istnieje podejrzenie, że 

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych 

osobowych; 

9) Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym, który należy spełnić w celu realizacji 

zadań związanych z rozpatrzeniem wniosku o udzielenie dotacji celowej. 

mailto:bok@ug.dzierzoniow.pl

