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KLAUZULA INFORMACYJNA  
Wywiązując się z obowiązku informacyjnego wynikającego 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) (Dz. U. UE. L. Z 2016 r. Nr. 119, str. 1 z późn. zm.), zwane 
dalej „RODO 2016/679”, informuję, że: 

TOŻSAMOŚĆ 
ADMNISTRATORA 

Administratorem Pana/Pani danych jest, Wójt Gminy Izbicko, ul. Powstańców Śląskich 12,  
47 – 180 Izbicko. 

KONTAKT Z 
ADMINISTRATOREM 

Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email wojt@izbicko.pl, telefonicznie pod 
numerem telefonu: 77 4617260 lub pisemnie na adres Administratora. 

KONTAKT Z INSPEKTOREM 
OCHRONY DANYCH 

Administrator powołał inspektora ochrony danych, Pana Wojciecha Janickiego, z którym można 
skontaktować się przez adres e-mail iod@bodo24.pl 

PODSTAWA PRAWNA 
PRZETWARZANIA DANYCH 

OSOBOWYCH 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Artykuł 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest 
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, określonego w ustawie z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska, Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach) 

CEL PRZETWARZANIA 
DANYCH OSOBOWYCH 

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu: 

 Uzyskania dofinansowania kosztów zadania z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Izbicko 
z funduszy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z 
siedzibą przy ul. Krakowskiej 53, 45-018 Opole; 

 Realizacji, monitoringu wykonania, sprawozdawczości i rozliczenia przedsięwzięcia związanego z 
likwidacją wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Izbicko;  

 Kontaktu z wnioskodawcą. 

WARUNEK PODANIA DANYCH 
I KONSEKWENCJE 

NIEPODANIA 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe. Odmowa ich podania jest równoznaczna 
z brakiem możliwości ubiegania się o dofinansowanie kosztów z zakresu usuwania wyrobów azbestowych. 
W przypadku numeru telefonu, podanie tych danych jest dobrowolne, niepodanie tych danych jedynie 
utrudni kontakt z Wnioskodawcą. 

KATEGORIE ODBIORCÓW Odbiorcami danych będzie: 

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Opolu w zakresie: imię, nazwisko, adres 
zamieszkania; 

 Wykonawca, który dokona usunięcia azbestu w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, 
numer telefonu. 

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być również podmioty uprawnione na podstawie 
przepisów prawa. 

OKRES PRZECHOWYWANIA 
DANYCH OSOBOWYCH 

Pana/Pani dane będą przechowywane przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt 
prowadzonym przez Administratora. 

INFORMACJA O 
ZAUTOMATYZOWANYM 

PODEJMOWANIU DECYZJI, W 
TYM O PROFILOWANIU 

Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 
 

INFORMACJA O ZAMIARZE 
PRZEKAZANIA DANYCH 

OSOBOWYCH ODBIORCY W 
PAŃSTWIE TRZECIM LUB 

ORGANIZACJI 
MIĘDZYNARODOWEJ 

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
 

PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH 
OSOBOWYCH 

 

1. Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora dostępu do swoich danych 
osobowych oraz następujących informacji:  
a) cele przetwarzania;  
b) kategorie odnośnych danych osobowych;  
c) kategorię odbiorców; 
d) planowany okres przechowywania danych osobowych 
e) informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu 
wobec takiego przetwarzania;  
f) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;  
g) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o 
ich źródle;  
h) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 
22 ust. 1 i 4 RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich 
podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, 
której dane dotyczą.  
2. Jeżeli dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, osoba, 
której dane dotyczą, ma prawo zostać poinformowana o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa 
w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem.  
3. Administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających 
przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, administrator 
może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli osoba, której 
dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się 
powszechnie stosowaną drogą elektroniczną.  
4. Prawo do uzyskania kopii, o której mowa w punkcie 3, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i 
wolności innych. 
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PRAWO DO SPROSTOWANIA Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących 
jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane 
dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez 
przedstawienie dodatkowego oświadczenia. 

PRAWO DO USUNIĘCIA 
DANYCH OSOBOWYCH 

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących 
jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli 
zachodzi jedna z następujących okoliczności:  
a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób 
przetwarzane; 
b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) 
lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;  
c) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie 
występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi 
sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;  
d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;  
e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w 
prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;  
f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o 
których mowa w art. 8 ust. 1. 2. RODO 
2. Jeżeli administrator upublicznił dane osobowe i ma obowiązek usunąć te dane osobowe, to – biorąc pod 
uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by 
poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by 
administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje.  
3. Punkty 1 i 2 nie mają zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne:  
a) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;  
b) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa 
państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w 
interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;  
c) z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) 
oraz i) i art. 9 ust. 3 RODO;  
d)do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do 
celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa 
w punkcie 1, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub  
e) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

PRAWO DO OGRANICZENIA 
PRZETWARZANIA 

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w 
następujących przypadkach:  
a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający 
administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;  
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych 
osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;  
c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne 
osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;  
d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu 
stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw 
sprzeciwu osoby, której dane dotyczą. 
2. Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem 
przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub 
obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne 
względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego. 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI 
DO UODO 

Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego jeżeli uważa że doszło do 
naruszenia ochrony danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie na ulicy Stawki 2 i wszystkie dane kontaktowe znajdują się na 
platformie www.uodo.gov.pl. 

 

 

Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną 

  ………………………………………………. 
Data i podpis wnioskodawcy 

http://www.uodo.gov.pl/

