KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
w projekcie
„Wymiana Źródeł Ciepła w Gospodarstwach Domowych z Terenu Gminy Kołaczyce”
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Burmistrz Kołaczyc

ul. Rynek 1

38-213 Kołaczyce

2. W Urzędzie Miejskim w Kołaczycach został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych,
z którym mogą się Państwo skontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod@kolaczyce.itl.pl
3. Cele przetwarzania Państwa danych osobowych.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji projektu „ Wymiana Źródeł Ciepła w Gospodarstwach Domowych z Terenu Gminy
Kołaczyce”

(podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. a i lit. b RODO) „zgoda” i „wykonanie umowy”

4. Podanie danych osobowych jest:
a)

warunkiem uczestnictwa w projekcje - w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO („wykonanie
umowy”)

b)

dobrowolnym, konkretnym, świadomym, jednoznacznym okazaniem woli w przypadku udzielonej przez Państwa zgody na przetwarzanie
danych osobowych - w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO („zgoda”)

5. Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji projektu i trwałości projektu (okres trwałości do 31 grudnia 2026 r.)
6. Przekazywanie/powierzanie do przetwarzania oraz odbiorcy Państwa danych osobowych
W związku z przetwarzaniem danych w celu, o których mowa w pkt 3 Państwa dane osobowe będą przekazywane do:
a)

Instytucji zarządzającej RPO WP (Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego)

b)

Wykonawców ewentualnie podwykonawców

c)

Ubezpieczycielom

d)

Firmie przeprowadzającej weryfikacje techniczne budynków

7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:
a)

Prawo dostępu do treści danych

b)

Prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe.
Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,

c)

Prawo do usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym"), jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
 dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane
 dane osobowe są przetwarzane w celu innym niż zostały zebrane
 cofną Państwo zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania tych danych
 dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem
 dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,

d)

Prawo do ograniczenia przetwarzania – w przypadku, gdy:
 osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić
prawidłowość tych danych
 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie
uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą,

e)

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo
wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Państwa dane będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem.
9. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora odbiorcom w państwach trzecich.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, czy pytań w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o kontakt:
- listowny na adres:
Urząd Miejski w Kołaczycach
ul. Rynek 1
38-213 Kołaczyce
- e-mailowo: iod@kolaczyce.itl.pl
……………………….........................
podpis

