TOŻSAMOŚĆ
ADMINISTRATORA

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych
przez Referat Programów Pomocowych i Rozwoju
w Urzędzie Miejskim w Ropczycach
Administratorem Pana/i danych osobowych jest Gmina Ropczyce, ul. Krisego 1,
39-100 Ropczyce, nr tel. (17) 22-10-510, której przedstawicielem jest Burmistrz
Ropczyc.

DANE KONTAKTOWE
INSPEKTORA

Inspektor Ochrony Danych został wyznaczony i można się z nim skontaktować za
pośrednictwem e-mail: parysa@ropczyce.eu.

CELE PRZETWARZANIA I
PODSTAWA PRAWNA

Pana/i dane osobowe przetwarzane są przez Referat Programów Pomocowych
i Rozwoju w celu:
1) Wzięcia udziału w realizacji projektu OZE na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a
RODO oraz Projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej dla
gospodarstw domowych z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy
Ropczyce” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju
Regionalnego
w ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego Woj. Podkarpackiego.

ODBIORCY DANYCH

OKRES
PRZECHOWYWANIA
DANYCH
PRAWA PODMIOTÓW
DANYCH

PRAWO WNIESIENIA
SKARGI DO ORGANU
NADZORCZEGO
INFORMACJA O
DOWOLNOŚCI LUB
OBOWIĄZKU PODANIA
DANYCH

ZAUTOMATYZOWANE
PODEJMOWANIE
DECYZJI

2) zawarcia umowy użyczenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
Odbiorcami Pana/i danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do
odbioru Pana/i danych w uzasadnionych przypadkach i na podstawie
odpowiednich przepisów prawa oraz inne podmioty, które na podstawie
stosownych umów podpisanych z Gminą Ropczyce przetwarzają dane osobowe,
dla których Administratorem jest Gmina Ropczyce.
Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji
celów przetwarzania, tj. do I kwartału 2025 r.
Posiada Pan/i prawo do:
 dostępu do treści swoich danych– na podstawie art. 15 RODO
 sprostowania – na podstawie art. 16 RODO
 usunięcia – na podstawie art. 17 RODO
 ograniczenia przetwarzania – na podstawie art. 18 RODO
 przenoszenia danych – na podstawie art. 20 RODO
 wniesienia sprzeciwu – na podstawie art. 21 RODO
Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/ią dotyczących
naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dn. 27 kwietnia 2016 r. – RODO
Podanie danych osobowych w celu realizacji pkt 1) jest dobrowolne. Fakt nie
podania ww. danych skutkuje brakiem możliwości udziału w realizacji projektu.
Podanie danych osobowych w celu realizacji pkt 2) jest dobrowolne, lecz konieczne
do zawarcia umowy i realizacji projektu.
Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

