
   
 

 
 

Klauzula informacyjna Gminy jako administratora danych 
 
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) Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, ze zm. informujemy, że: 
1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Złoty Stok, z siedzibą przy ul. 

Rynek 22, 57-250 Złoty Stok, NIP 887-16-35-183, REGON 890718484, tel. +48 
(74) 816-41-64, email: um@zlotystok.pl (Administrator, Gmina), w imieniu której 
czynności podejmuje burmistrz Złotego Stoku za pośrednictwem Urzędu 
Miejskiego w Złotym Stoku. 

2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, 
realizacją praw przysługujących na mocy RODO oraz w celu uzyskania 

szczegółowych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy 
kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych (IOD), pocztą 
tradycyjną na wskazany w poprzednim punkcie adres korespondencyjny lub 
pocztą elektroniczną na adres email: iod@zlotystok.pl . 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przez Administratora 
programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w gminie Złoty Stok, w tym 
prowadzenia naboru o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia, rozpatrzenia 
złożonego przez beneficjenta końcowego wniosku, zawarcia z nim umowy 
o dofinansowaniu, realizacji tej umowy oraz udzielenia dofinansowania.   

4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, które przetwarzają 
dane osobowe w imieniu i na polecenie Administratora. 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do 
realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie 
wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa (m.in. zgodnie 
z instrukcją kancelaryjną). 

6. Podanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą jest wymogiem 
określonym w przepisach oraz stanowi warunek rozpatrzenia wniosku 
o dofinansowanie, zawarcia umowy o dofinansowanie i jej wykonania. Odmowa 
podania danych uniemożliwi zawarcie umowy. W przypadku danych 
przetwarzanych na podstawie zgody, podanie ich jest dobrowolne.  

7. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, w tym profilowane. 

8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych 
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 
Skorzystanie z przysługującego prawa może zostać ograniczone w zakresie 
w jakim wynika to z obowiązujących przepisów prawa bądź szczególnego 
interesu administratora.  

9. Jeżeli Pan/Pani uzna, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie 
z wymogami prawa ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, 
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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