
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit „a” Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych przez Urząd Gminy w Dziemianach, niezbędnych do udzielenia dotacji                 
na likwidację wyrobów zawierających azbest. 
 
 

 
Klauzula informacyjna – udzielenie dotacji na likwidację wyrobów zawierających azbest 

 
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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych osobowych) informuje się, że: 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Gminy w Dziemianach,                   
ul. 8 Marca 3, 83-425 Dziemiany jest Wójt Gminy Dziemiany. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: 
pukaczewski@hotmail.com  

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „a” oraz lit. „b” ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia dotacji na likwidację wyrobów 
zawierających azbest. 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych      
w pkt 4 oraz przez czas określony dla poszczególnych symboli kategorii archiwalnej, którym 
oznaczona jest dokumentacja zgromadzona w Urzędzie Gminy w Dziemianach zgodnie                      
z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji                  
i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67). 

6. Osoby, których dane są przetwarzane posiadają prawo do: żądania od administratora dostępu 
do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 
osobowych. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano                  
na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z obowiązującym prawem. 

7. Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym do rozpatrzenia 
wniosku o udzielenie dotacji na zadanie polegające na likwidacji wyrobów zawierających 
azbest z terenu Gminy Dziemiany oraz zawarcia umowy i jest Pani/Pan zobowiązana/-y do ich 
udzielenia. Konsekwencją nie podania danych osobowych wskazanych we wniosku/umowie 
jest pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. 

 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu                 
i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie 
ich poprawiania. 
 
 
 
Dziemiany, dnia ……………………………. …………..…………………………………………….. 
 


