
Klauzula informacyjna 
dotycząca    usuwania wyrobów zawierających azbest  

 

 

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 dalej RODO) informuję się, że:  

 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Czarna, ul. Dworcowa 6, 39-215 Czarna, 

tel. 14 676 10 30, e-mail: sekretariat@czarna.com.pl. 

 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres                    

e-mail: m.kusek@czarna.com.pl.  

 

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia umowy o udzielenie dofinansowania 

na  realizację zadania inwestycyjnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest. 

 

4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są na podstawie:  

• art. 6 ust. 1, lit. e RODO przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,  

• art. 6 ust. 1 lit. b RODO  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, 

• art. 6, ust. 1, lit. a RODO  na podstawie udzielonej zgody, 

• ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 

• uchwały Rady Gminy Czarna z dnia 21 maja 2012 roku nr XXVII/188/2012. 

 

5. Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa. 

 

6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane 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, tj. przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym 

i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy.  

 

7. Posiada Pan/Pani prawo do: dostępu do treści danych osobowych, żądania ich sprostowania, 

przenoszenia oraz usunięcia danych.  

 

8. Pan/Pani ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie 

danych osobowych naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 roku.  

 

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania 

danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Skutkiem braku podania 

danych będzie brak możliwości załatwienia sprawy zgodnie ze złożonym wnioskiem / żądaniem. 

 

10. Dane udostępnione przez Pana/Panią mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany lecz nie będą 

profilowane. 
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