
  
KLAUZULA INFORMACYJNA 

Wypełniając obowiązek określony w rozporządzeniu 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) informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Burmistrz Zawadzkiego, siedziba: 

ul. Dębowa 13, 47 – 120 Zawadzkie. 

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem: 

iod@zawadzkie.pl lub listownie na adres: Urząd Miejski w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13, 

47–120 Zawadzkie. 

3. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, wynikające z programu priorytetowego 

„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” oraz 

podstawy prawnej udzielenia dofinansowania, tj. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.). 

4. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom (organy publiczne, 

które mogą otrzymać Pani/Pana dane osobowe w ramach konkretnego postępowania 

zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za 

odbiorców). 

5. Burmistrz Zawadzkiego w ramach prowadzonego postępowania nie przekazuje 

Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego, czyli poza obszar EOG. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji niniejszej sprawy 

oraz prawnie ustalony okres archiwizacji. 

7. Przysługują Pani/Panu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych. Może 

Pani/Pan złożyć do Burmistrza Zawadzkiego wniosek dotyczący: 

a) dostępu do swoich danych osobowych, 

b) sprostowania/poprawiania swoich danych osobowych, 

c) ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (dostęp, usunięcie lub 

ograniczenie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych musi być zgodne 

z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie oraz na 

podstawie przepisów prawa dotyczących np. archiwizacji). 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza 

przepisy prawa. 

9. Dane osobowe podane przez Panią/Pana są wymogiem ustawowym. Niepodanie 

danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości załatwienia sprawy lub 

przedłużeniem czasu trwania sprawy. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom 

podejmowania decyzji przez Burmistrza Zawadzkiego, w tym profilowaniu.  

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i archiwizowanie moich danych osobowych zgodnie  
z powyższą klauzulą. 

 
 
       Zgłaszający uczestnictwo w zadaniu 

 
 
                                           ………………………...................................... 
                   Imię i nazwisko  
 
 
             Data……………………. Podpis…………………………. 
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