
Załącznik nr.1 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 
– UCZESTNICY PROJEKTU „POPRAWA WARUNKÓW ŚRODOWISKOWYCH GMINY KSIĘŻPOL POPRZEZ 

WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ” WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW 
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU 

OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014- 2020 
(W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ) 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Księżpol. Urząd Gminy Księżpol 
2.  (adres: ul. Biłgorajska 12, 23-415 Księżpol), z mocy Ustawy o samorządzie gminnym, obsługuje wykonanie zadań 

należących do kompetencji Wójta Gminy Księżpol.  
3. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych: e-mail : biuro@myszkowiak.pl 
4. Informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizowania zadań przez Urząd Gminy Księżpol 
5.  tj. realizacja projektu dotyczącego odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Księżpol. 
6. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych – art. 6 ust 1 lit. a RODO1, art. 6 ust 1 lit. b RODO, art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO oraz art. 6 ust 1 lit. f RODO. 
7. Informacja o odbiorcach danych osobowych:  

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do właściwych instytucji celem ubiegania się o dotacje, rozliczenia 
dotacji itd. oraz w późniejszym etapie projektu do podmiotów, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu 
Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty 
przetwarzające np. firma realizująca zadanie zakupu i montażu kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznej, kotłów 
na biomasę i/lub jej podwykonawcy, kancelaria prawna, windykacja, firma informatyczna). 

8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.  
9. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy lub 

dochodzenia roszczeń bądź okres niezbędny wynikający z przepisów prawa, natomiast w przypadku danych osobowych 
przetwarzanych wyłącznie na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą – do odwołania zgody.  

10. Informujemy, iż mają Państwo prawo do: 
1) dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
2) przenoszenia danych, 
3) wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
4) pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych ze względu na Państwa 

szczególną sytuację; 
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych gdy Administrator zamierza je przetwarzać w 

celach marketingowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu administratorowi 
danych;  

6) uzyskania wyczerpującej informacji dot.:  
a) występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,  
b) celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;  
c) stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;  
d) ewentualnym źródle pozyskania danych; 
e) udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, 

którym dane te są udostępniane, chyba, że realizacja tych praw jest niezgodna z zapisami RODO. 
11. Informujemy, iż: 

1) podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak nie podanie danych uniemożliwi udział w 
projekcie „Poprawa warunków środowiskowych Gminy Księżpol poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł 
energii ”, 

2) Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
12. Informujemy ponadto, iż w stosunku do danych osobowych które są przetwarzane wyłącznie na podstawie Państwa 

zgody – mają Państwo 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. 
Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda.  

 
Administrator danych osobowych 

Wójt Gminy Księżpol 
Jarosław Piskorski 

 

                                                           
1 RODO - ROZPORZĄDZENIE 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). 



ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 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 osobowych), 

wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych w celu brania udziału 

w projekcie „POPRAWA WARUNKÓW ŚRODOWISKOWYCH GMINY KSIĘŻPOL POPRZEZ 

WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ” WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW 

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU 

OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014- 2020. 

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli obowiązku informacyjnego oraz zostałem/zostałam poinformowany/a, że: 

 wyrażenie zgody jest dobrowolne,  jednak w przypadku nie udzielenia zgody realizacja zadania przez Urząd 

Gminy Księżpol będzie niemożliwa.  

 mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może 

zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została ona udzielona. 

 

 

 

  …………………………………………………………………. 

                                  (podpis, miejscowość, data ) 

 

*niepotrzebne skreślić 

 


