
Załącznik nr 2  

Formularz informacyjny RODO 
 

Zgodnie 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), zwanym dalej RODO  

 informujemy, że: 

● Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gmina Cisek. 

● Inspektor Ochrony Danych Osobowych ma swoją siedzibę w przy ul. Planetorza 52, 47-253 Cisek. 

● Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Pana/Pani zgody, w zakresie określonym w Deklaracji 
Uczestnictwa  celu realizacji projektu pn. “Czysta energia - ograniczanie niskiej emisji poprzez wymianę urządzeń grzewczych 
na terenie Gminy Cisek” Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1B RODO. 

● Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem*). 

● Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz 
nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. 

● Posiada Pan/Pani prawo żądania: 

- dostępu do treści swoich danych,  

- ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,  

- wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania**, 

- przenoszenia danych***, 

● Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

● Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania danych/Podanie danych 
osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji umowy/Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika 
z przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wykluczenie z projektu “Czysta energia - 
ograniczanie niskiej emisji poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Gminy Cisek”****). 

● Zebrane dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania tj. przez 
okres trwałości projektu “Czysta energia - ograniczanie niskiej emisji poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie 
Gminy Cisek”. Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez okres czasu wskazany  w Rozporządzeniu Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji 
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ****). 

● Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 4 ust. 21, gdy uzna Pan/Pani, 
że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani, narusza przepisy Rozporządzenie 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).  

*) dotyczy tylko i wyłączenie przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, 
**) dotyczy tylko i wyłączenie przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, 
***) dotyczy tylko i wyłączenie przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) oraz art. 9 ust. 2 lit. a)  RODO. 
****) wybrać właściwe 
 
 

Niniejszym potwierdzam zapoznanie się z informacjami zawartymi w formularzu. 

………………………………………………………………………. 

(data i czytelny podpis właściciela/ współwłaścicieli / użytkownika wieczystego/ użytkowników wieczystych)  


