KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
BENEFICJENTÓW PROJEKTU „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach
użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin
Dorzecza Wisłoki” nr KIK/66 w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy
Zgodnie z 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)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej „RODO
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki reprezentowany przez
Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Dorzecza
Wisłoki z siedzibą w Jaśle ul. Konopnickiej 82, 38-200 Jasło

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

adres korespondencyjny: ul. Konopnickiej 82, 38-200 Jasło
doręczenie osobiste/kurierskie: ul. Towarowa 29, 38-200 Jasło
adres email: biuro@wisloka.pl

INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH

to osoba wyznaczona przez Administratora odpowiednia
do kontaktów w sprawach przetwarzania danych osobowych
adres korespondencyjny: ul. Konopnickiej 82, 38-200 Jasło
doręczenie osobiste/kurierskie: ul. Towarowa 29, 38-200 Jasło
adres email: iod@wisloka.pl

CELE PRZETWARZANIA
I PODSTAWA PRAWNA

wypełnianie obowiązków ciążących na administratorze
realizacja umów zawartych z Wykonawcami
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu
realizacji ww. Projektu tj. monitoringu, kontroli,
sprawozdawczości, do celów związanych z serwisowaniem

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania
publiczne lub działające na zlecenie organów władzy
publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa
inne podmioty, które na podstawie stosownych umów
podpisanych ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki
przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTWA
TRZECIEGO LUB
ORGANIZACJI MIEDZYNARODOWEJ

dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego
czyli spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny
do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez
okres i w zakresie wymaganym przez powszechnie
obowiązujące przepisy prawa

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

dostępu do danych, w tym uzyskania kopii tych danych
ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych
osobowych,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
wniesienia skargi do organu nadzorczego,
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE
DECYZJI ( W TYM PROFILOWANIE)

dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI
LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

podanie danych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa
lub umowa zawarta pomiędzy stronami

