
KLAUZULA  ZGODY  DOTYCZĄCEJ  PRZETWARZANIA  DANYCH  OSOBOWYCH  
W ZWIĄZKU ZE ZŁOŻENIEM WNIOSEKU O UDZIELENIE DOTACJI NA USUWANIE,
TRANSPORT  I  UNIESZKODLIWIANIE  WYROBÓW  ZAWIERAJĄCYCH  AZBEST  
Z TERENU GMINY WRĘCZYCA WIELKA

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a) 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) wyrażam zgodę na   przetwarzanie moich danych osobowych  
w związku ze złożonym wnioskiem o udzielenie dotacji na usuwanie, transport i unieszkodliwianie
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wręczyca Wielka.

    …................................................................
       (data i podpis składającego oświadczenie)

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2  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), dalej RODO informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Wójt Gminy Wręczyca Wielka z siedzibą  
przy  ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka.

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy we Wręczycy Wielkiej -  (e-mail
inspektor@odocn.pl,  nr tel. służbowego – 602 762 036).  

3) Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  przeprowadzenia  procedury  związanej  
z  rozpatrzeniem wniosku  o  demontaż,  odbiór  i  utylizację  wyrobów azbestowych  z  Pani/Pana
nieruchomości  oraz  ewentualnym  zawarciem  umowy  na  w/w  czynności   
z Gminą Wręczyca Wielka , na podstawie art. 6 ust.1 lit a) i b) RODO.

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie firma świadcząca w/w usługi wyłoniona zgodnie z
ustawą  o  zamówieniach  publicznych   oraz  Wojewódzki  Fundusz  Ochrony  Środowiska  i
Gospodarki Wodnej w Katowicach.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do dnia 31 grudnia 2023 r.
6) Posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  osobowych  oraz  prawo  ich

sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  przenoszenia  danych,  prawo
wniesienia sprzeciwu.

7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO;

8) Podanie  przez  Pana/Panią  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  lecz  konieczne  dla  celów
związanych  ze złożeniem wnioskiem o demontaż, odbiór i utylizację wyrobów azbestowych  
z Pani/Pana  nieruchomości oraz podpisaniem umowy z Gminą Wręczyca Wielka w tym zakresie.

9) Pani/Pana dane osobowe nie  będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,  w tym również  
w formie profilowania.
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