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OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA O ZGODZIE NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez Gminę 
Krapkowice w związku z realizacją projektu „Likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych 
źródeł ciepła w gminie Krapkowice” ze środków budżetu gminy Krapkowice przy udziale 
środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-
2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza. 
 
Zakres przetwarzanych danych będzie obejmował: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr 
PESEL, nr księgi wieczystej.  
 
Powyższe dane osobowe będą przetwarzane przez Gminę Krapkowice wyłączenie w celach 
realizacji projektu „Likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminie 
Krapkowice”, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej, pisemnej zgody. 
 
Administratorem Danych Osobowych jest Gmina Krapkowice z siedzibą w Krapkowicach  
(47-303), ul. 3 Maja 17. 
 
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Agnieszka Kaczmarczyk, ul. 3 Maja 17, 47-303 
Krapkowice, e-mail: iod@krapkowice.pl  
 
Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Likwidacja 
indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w Gminie Krapkowice”, w szczególności 
kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 (RPO WO). 
Dane osobowe mogą zostać udostępnione specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie 
Powierzającego lub Instytucji Pośredniczącej kontroli w ramach RPO WO. 
Dane osobowe mogą również być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy 
przepisów prawa (np. Policja, Sąd itp.) oraz Instytucji Zarządzającej – Zarządowi Województwa 
Opolskiego. 
 
Administrator Danych Osobowych nie przewiduje przekazywania danych osobowych do 
państwa trzeciego. 
 
Ma Pani/Pana prawo wycofania zgody dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez 
Administratora Danych Osobowych w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma 
wpływu na zgodność przetwarzania którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem 
zgody. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych jest równoznaczne z brakiem możliwości 
udzielenia wsparcia w ramach projektu, a tym samym koniecznością zwrotu otrzymanych 
środków. 
 
Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego cofnięcia przez Panią/Pana zgody na 
przetwarzanie danych. 
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Dane osobowe będą przechowywane przez okres ustalony na podstawie przyjętego w 
Instytucji Pośredniczącej Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt i wskazanych w nim kategorii 
archiwalnych spraw. 
 
Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia 
przetwarzania, usunięcia, cofnięcia zgody na przetwarzanie, prawo do przenoszenia danych, 
prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego 
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