
Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. 
w  sprawie  ochrony  oso) b  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, z5e:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Wo) jt Gminy Gomunice z siedzibą w Gomunicach przy ul.

Armii Krajowej 30, 97-545 Gomunice, zwany dalej Administratorem.

2) Wspo) ładministratorem jest:

Zarząd  Wojewo) dztwa  Ło) dzkiego  dla  zakresu  danych  osobowych  Wnioskodawco) w,  Beneficjento) w  
i  Partnero) w  oraz  ich  pracowniko) w,  kto) rzy  aplikują  o  s)rodki  unijne  i  realizują  projekty  w  ramach  Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewo) dztwa Ło) dzkiego na lata 2014-2020

Minister włas)ciwy ds. rozwoju regionalnego dla zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację
programo) w operacyjnych”. 

3) Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Magdalena Kuszmider, e-mail: iod@ug.gomunice.pl 

4) Aministrator i Wspo) ladministratorzy prowadzą operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu
realizacji  projektu  pn.:  „Instalacje  OZE  w  Gminie  Gomunice” wspo) łfinansowanego  ze  s)rodko) w
Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego
Wojewo) dztwa Ło) dzkiego na lata 2014-2020, Działanie IV.1. Odnawialne z)ro) dła energii

na podstawie

a) rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  nr  1303/2013  z  dnia  
17  grudnia  2013  r.  ustanawiającego  wspo) lne  przepisy  dotyczące  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju
Regionalnego,  Europejskiego  Funduszu  Społecznego,  Funduszu  Spo) jnos)ci,  Europejskiego  Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaro) w Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
oraz  ustanawiającego  przepisy  ogo) lne  dotyczące  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego,
Europejskiego  Funduszu  Społecznego,  Funduszu  Spo) jnos)ci  i  Europejskiego  Funduszu  Morskiego  
i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,

b) rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  nr  1304/2013  z  dnia  
17 grudnia  2013  r.  w sprawie  Europejskiego Funduszu  Społecznego  i  uchylającego rozporządzenie
Rady (WE) nr 1081/2006,

c) ustawy  z  dnia  11  lipca  2014  r.  o  zasadach  realizacji  programo) w  w  zakresie  polityki  spo) jnos)ci
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020;

d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 wrzes)nia 2014 r. ustanawiającego
szczego) łowe  przepisy  wykonawcze  do  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  nr
1303/2013 w odniesieniu do wzoro) w słuz5ących do przekazywania Komisji okres) lonych informacji oraz
szczego) łowe  przepisy  dotyczące  wymiany  informacji  między  beneficjentami  a  instytucjami
zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pos)redniczącymi

i dane nie będą udostępniane podmiotom innym niz5  uprawnione na mocy przepiso) w prawa

Podanie  danych  Pani/Pana  jest  niezbędne  do  realizacji  projektu  Odnawialne  z)ro) dła  energii  w  Gminie
Gomunice  oraz  zawarcia  umowy  w  szczego) lnos)ci  potwierdzenia  kwalifikowalnos)ci  wydatko) w,  udzielenia
wsparcia,  monitoringu,  ewaluacji,  kontroli,  audytu  i  sprawozdawczos)ci  oraz  działan)  informacyjno-
promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewo) dztwa Ło) dzkiego na lata 2014-2020

5) Podanie  Pani/  Pana  danych  jest  dobrowolne,  jednak  nie  podanie  ich  będzie  skutkowałao  nie  zawraciem
umowy oraz brakiem moz5 liwos)ci uzyskania wsparcia w ramach projektu.

6) posiada Pani/Pan prawo do:
 z5ądania  od  Administratora  dostępu  do  swoich  danych  osobowych,  ich  sprostowania,  ograniczenia

przetwarzania danych osobowych,
 wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 
 przenoszenia danych,
 wniesienia skargi do Prezesa   Urzędu   Ochrony   Danych   Osobowych,
 prawo  do usunięcia,  cofnięcia  zgody  w  dowolnym  momencie  bez  wpływu  na  zgodnos)c)  z  prawem

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
Pani/Pana  danych  osobowych,  chyba,  że  ADO  może  przetwarzać  dane  na  podstawie  szczególnych
przepisów prawa, tj. 
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• przetwarzanie  jest  niezbędne  do  prowadzenia  postępowania/  wykonania  umowy,  kto) rej  stroną  jest
osoba, kto) rej dane dotyczą, lub do podjęcia działan)  na z5ądanie osoby, kto) rej dane dotyczą, 

• przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciąz5ącego na administratorze;
• przetwarzanie  jest  niezbędne  do  wykonania  zadania  realizowanego  w  interesie  publicznym  lub  

w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
• przetwarzanie jest niezbędne do celo) w wynikających z prawnie uzasadnionych intereso) w realizowanych

przez administratora.

7) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie: Instytucja Zarządzająca – Zarząd Wojewo) dztwa Ło) dzkiego,
Al.  Piłsudskiego  8,  90-051  Ło) dz) ,  Minister  włas)ciwy  ds.  rozwoju  regionalnego,  ul.  Wspo) lna  2/4,  00-926
Warszawa  oraz  podmioty,  kto) re  na  zlecenie  Administatora/  Wspo) ładministratora  danych  uczestniczą  
w realizacji Projektu.

8) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

9) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewo) dztwa Ło) dzkiego na lata 2014 -2020 oraz zakon) czenia archiwizowania dokumentacji.

Gomunice, dn. ………………………… ……………………………………………
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