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KLAUZULA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH
1. Składający deklarację oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu
niezbędnym do realizacji projektu polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznej współfinansowanego ze
środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 –
Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii.
2. Składający deklarację oświadcza, iż zgodnie z art. 13 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 (RODO)
został poinformowany o tym, że:
a. Administratorem Państwa danych jest Urząd Gminy Lipce Reymontowskie reprezentowany przez Wójta
Gminy Lipce Reymontowskie, ul. Reymonta 24, 96-127 Lipce Reymontowskie, tel.42 831 61 97, email:
sekretariat@lipcereymontowskie.pl
b. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email:
iod@lipcereymontowskie.pl lub pisemnie na adres Administratora.
Przysługuje mu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
d. Odbiorcami danych osobowych mogą zostać podmioty zewnętrzne na podstawie umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych, a także podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa.
e. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji projektu z uwzględnieniem okresów
przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.
f. Posiadam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
w przypadkach przewidzianych przepisami prawa prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody.
g. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
h. Dane osobowe Składających deklarację przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu
niezbędnym do realizacji
projektu polegającego na montażu instalacji paneli fotowoltaicznych
współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
łódzkiego na lata 2014-2020 – Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii.
i. Podanie danych osobowych Składających Deklarację jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest
uniemożliwienie realizacji celu, dla którego udzielana jest zgoda.
j. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie.
Przetwarzane są dane osobowe obejmujące imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu.
k. Dane osobowe Składających Deklarację nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
(w tym profilowaniu).
l. Dane osobowe Składających Deklarację nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji
międzynarodowej.
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