
   
 

   

Załącznik do wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego 

„Ciepłe mieszkanie” w gminie Jaworzynie Śląska 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

dotyczy przetwarzania danych osobowych współmałżonka wnioskodawcy 

w związku z realizacją przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego  

„Ciepłe mieszkanie” w gminie Jaworzyna Śląska 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że:  

1. 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Jaworzyna Śląska, z siedzibą przy ul. Powstańców 3, 58 – 140 Jaworzyna Śląska, 

NIP  884-23-65-203, REGON 890718350, email: urzad@jaworzyna.net (Administrator, Gmina). 

2. 2 Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu 

Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Panem 

Patrykiem Hebrowskim Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej za pomocą adresu 

hebrowski@wp.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań związanych z rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie, zawarcia i 

realizacji umowy z Dotowanym w ramach Programu Priorytetowego „Poprawa jakości powietrza w najbardziej zanieczyszczonych 

gminach – pilotaż” (dalej: „Program”), a także dla dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z przepisów 

prawa, jeśli takie się pojawią, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c) (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który 

ciąży na administratorze danych np. dokonywanie wyboru przedsięwzięć do dofinansowania, kontrola zadania, obowiązek 

archiwizacyjny) i lit. f) (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń jeśli takie wystąpią)  

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji zadań, o których mowa w pkt 3. Okres przechowywania danych może 

zostać każdorazowo przedłużony w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń. Ponadto Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane 

przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa dotyczących archiwizacji.  

5.  Kategorie danych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL. 

6.  Pani/Pana dane zostały pozyskane od wnioskodawcy w związku z realizacją przedsięwzięcia w ramach Programu. 

7. Prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo do  ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo wniesienia sprzeciwu  może być  realizowane w trybie i na zasadach określonych w RODO. 

8.  Ma Pani/Pan 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. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji zadań związanych z rozpatrzeniem 

wniosku o dofinansowanie oraz zawarcia i realizacji umowy. 

10. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą te podmioty, którym administrator danych osobowych, ma obowiązek przekazywać dane 

na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora danych osobowych, 

w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy lub porozumienia, m.in. dostawcy IT. 

11. Dane osobowe będą przekazane NFOŚiGW, między innymi ze względu na udostępnienie systemów informatycznych NFOŚiGW, w tym 

Microsoft w celu przechowywania danych osobowych w ich chmurze Azure, a także w celu udostępnienia środków WFOŚiGW Wrocław 

na udzielenie Panu/Pani dotacji, kontroli wykorzystywania dotacji i realizacji przedsięwzięć, sprawozdawczości, w tym 

ewidencjonowania osiągniętych efektów w ramach realizacji Programu. 

12. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

13. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem 

Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.  
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