
  
Klauzula informacyjna  

o przetwarzaniu danych osobowych  w Programie priorytetowym "Czyste powietrze"   

Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i 2 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 takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE Nr 119) (RODO).  
Informujemy Państwa, że:   

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Gminy w Mokrsku reprezentowany 
przez Wójta Gminy z siedzibą:  98-345 Mokrsko 231, telefon: 438863277, e-mail: 
urzad@mokrsko.pl.  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) e-mailem: iod@mokrsko.pl lub pisemnie -  
na adres siedziby Administratora, podany w punkcie 1.  

3. Państwa dane przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z rozpatrzeniem 
wniosku o dofinansowanie oraz zawarcia i realizacji umowy w ramach Programu 
priorytetowego „Czyste powietrze” a także dla dochodzenia roszczeń  lub obrony przed 
roszczeniami wynikających z przepisów prawa, jeśli takie się pojawią. 

4. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest:  

 art. 6 pkt. 1 lit. a, b RODO. 

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji zadań, o których mowa 
w pkt 3. Okres  przechowywania  danych  może  zostać  każdorazowo  przedłużony o okres 
przedawnienia roszczeń,  jeżeli  przetwarzanie  danych  będzie  niezbędne  do  dochodzenia 
roszczeń  lub  do  obrony przed  takimi  roszczeniami  przez administratora  danych. Ponadto, 
okres  przechowywania  danych może zostać przedłużony na okres potrzebny do 
przeprowadzenia archiwizacji. 

6. Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Łodzi, z którym Urząd Gminy Mokrsko, zawarł porozumienie 
dotyczące wspólnej realizacji Programu. 

7. . Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu, prawo do cofnięcia  zgody  na  ich  przetwarzanie  w  dowolnym momencie  bez 
wpływu  na  zgodność  z  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
wyrażonej przed jej cofnięciem; 

8. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu.   

9. Administrator  nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej.   

10. Podanie danych jest niezbędne do realizacji zadania pn.”Usuwanie folii rolniczych 
i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.  Konsekwencją niepodania danych 
będzie brak możliwości  rozpatrzenia Państwa  wniosku.  

 
……………………………………… 

Data i podpis wnioskodawcy 


