
 
   KARTA INFORMACYJNA  

dotyczy czynności, gdy dane są przetwarzane są na podstawie zgody 

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 (Dz.U.UE.L. z 2016 r. nr 119, s. 1) (dalej: RODO)  

informujemy, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych, jest Wójt Gminy 

Spiczyn, adres: Urząd Gminy Spiczyn, Spiczyn 10 C, 21-077 Spiczyn. 

 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się 

z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: 

adrian.dziura@lokalneogniwo.pl.  

 

3. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody – w celu ustalenia 

potencjalnych beneficjentów do realizacji projektu polegającego na montażu instalacji 

fotowoltaicznych, solarnych i piecy na biomasę współfinansowanego ze środków EFRR 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 

2014-2020 – Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.   

 

4. W każdej chwili przysługuje Panu/i 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. 

 

5. Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą odbiorcy i instytucje wskazane w projekcie 

polegającym na montażu instalacji fotowoltaicznych, solarnych i piecy na biomasę 

współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – Działanie 4.1 Wsparcie 

wykorzystania OZE.   

 

6. Pana/i dane osobowe przechowywane będą przez okres  wskazany w regulaminie 

projektu polegającym na montażu instalacji fotowoltaicznych, solarnych i piecy na 

biomasę współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – Działanie 4.1 Wsparcie 

wykorzystania OZE.  jako trwałość projektu.  

 

7. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo 

do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych i prawo do cofnięcia zgody. 

 

8. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,  tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

 

 

 

mailto:adrian.dziura@lokalneogniwo.pl


 
9. Podanie Pana/i danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych 

jest uniemożliwienie realizacji celu dla którego udzielana jest zgoda – uczestnictwa jako 

potencjalny beneficjent w projekcie polegającym na montażu instalacji fotowoltaicznych, 

solarnych i piecy na biomasę współfinansowanego ze środków EFRR w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – 

Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.   

 

10.  Pana/i dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji 

(w tym profilowaniu). 

 

11. Pana/i dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji 

międzynarodowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………...       …………………………. 

(miejscowość, data)           (podpis Użyczającego) 

 


