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Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie 

dobrowolnej, pisemnej zgody 

 

Administratorem danych osobowych jest: Gmina Krapkowice, którą reprezentuje Burmistrz Krapkowic, 

z siedzibą w Krapkowicach (47-303), przy ul. 3 Maja 17. 

Z administratorem danych osobowych można się skontaktować poprzez adres email: 

umig@krapkowice.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

Administrator danych osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych - Panią Agnieszkę 

Kaczmarczyk, z którą można się skontaktować poprzez email: iod@krapkowice.pl lub pisemnie na 

adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych  

z przetwarzaniem danych. 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z ubieganiem się o dotację celową ze środków 

budżetu Gminy Krapkowice na realizację inwestycji polegającą na wymianie węglowych źródeł 

ogrzewania na ekologiczne., na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody. 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

a. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na 

zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa, 

b. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Krapkowice 

przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem danych osobowych jest Gmina 

Krapkowice. 

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

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadania, a po tym 

czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych jest 

równoznaczne z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu, a tym samym 

koniecznością zwrotu otrzymanych środków. 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy obowiązującego 

prawa. 

 


