
Oświadczenie 

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 – Dziennik Urzędowy  

UE L 119 – dalej: RODO) przyjmuję do wiadomości, że: 

1. Administratorem Danych Osobowych, które podałam / podałem w niniejszym wniosku, jest 
Burmistrz Zawadzkiego z siedzibą w Zawadzkiem, 47-120, ul. Dębowa 13; kontakt  
do inspektora ochrony danych: iod@zawadzkie.pl 

2. Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu uzyskania dofinansowania w zakresie 
usuwania wyrobów zawierających azbest, w tym podpisania umowy, realizacji zadania oraz 
rozliczenia przyznanego dofinansowania. Podstawą prawną przetwarzania moich danych 
będzie art. 6 ust. 1 pkt e RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania 
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 
powierzonej administratorowi). 

3. Odbiorcą moich danych osobowych, dotyczących spraw określonych we wniosku, będą: 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz podmiot wyłoniony przez 
Administratora do wykonania usługi związanej z usunięciem azbestu. Administrator danych 
deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać moich danych osobowych do państwa 
trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

4. Moje dane osobowe, dotyczące spraw określonych we wniosku, będą przechowywane  
do czasu określonego w przepisach odrębnych. 

5. Przysługują mi prawa: 

• dostępu do dotyczących mnie danych oraz otrzymania ich kopii, 

• sprostowania (poprawiania) danych, 

• usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO), 

• do ograniczenia przetwarzania danych, 

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

• wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 4 pkt 21 RODO. 

6. Dotyczące mnie dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji 
przez Administratora Danych, w tym profilowaniu. 

7. Podanie moich danych osobowych jest warunkiem umownym. Jestem zobowiązany do ich 
podania a konsekwencją odmowy podania danych będzie niedopuszczenie do procesu 
ubiegania się o dofinansowanie. 

8. Wszelkie zmiany w treści wyżej zamieszczonych obowiązków informacyjnych 
Administratora Danych Osobowych będą od dnia 25 maja 2018 roku dostępne na naszej 
stronie internetowej o adresie http://bip.zawadzkie.pl/1312/459/rodo.html. 
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        data i podpis wnioskodawcy 


