Klauzula informacyjna dot. naboru beneficjentów do projektów

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt
Gminy Nędza,
ul. Jana III Sobieskiego, 47-440 Nędza.
Tel. 32 66 60 460

DANE KONTAKTOWE
ADMINISTRATORA

Z administratorem można się skontaktować poprzez tel.
adres email: ug@nedza.pl lub pisemnie na adres siedziby
administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA
OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z
którym może się Pani/ Pan skontaktować poprzez tel. 32 66
60 486 lub email daneosobowe@nedza.pl
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z praw związanych z
przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA
PRAWNA

ODBIORCY DANYCH LUB KATEGORIE
ODBIORCÓW DANYCH

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Pani/Pana dane osobowe Pana będą przetwarzane w celu
realizacji zadań ustawowych Gminy (art. 6 ust. 1 lit. c
RODO) w celu naboru beneficjentów do projektów. Dane
będą przetwarzane w celu udzielania dotacji na zadanie
celowe ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Nędza
poprzez zastąpienie starych źródeł ciepła nowymi źródłami
proekologicznymi na postawie Uchwały nr XLVIII-270-2017
Rady Gminy Nędza z dnia 27 marca 2017r. w sprawie
określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy
Nędza na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza
polegające na zmianie ogrzewania węglowego,
wysokoemisyjnego niskosprawnego na ogrzewanie
niskoemisyjne i wysokosprawne, planowane do realizacji na
terenie Gminy Nędza.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach
wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być
udostępniane innym organom działającym na podstawie
przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres
niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów
przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego
wynikającego z przepisów prawa.
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

danych, a także prawo do przenoszenia swoich danych.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO
ORGANU NADZORCZEGO

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB
OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych:
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest
warunkiem przystąpienia do projektu. Jest Pan/Pani
zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania
danych osobowych będzie brak możliwości przystąpienia do
projektu.

