
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenie o ochronie danych (dalej RODO), informuje się, że: 
1. Administratorami Pana/Pani danych osobowych są: 

a. Związek Gmin Dorzecza Wisłoki reprezentowany przez Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin 
Dorzecza Wisłoki z siedzibą w Jaśle. Kontakt do administratora: adres korespondencyjny: ul. Marii 
Konopnickiej 82, 38-200 Jasło, adres email: biuro@wisloka.pl. Kontakt do inspektora ochrony danych 
Związku Gmin Dorzecza Wisłoki: ul. Marii Konopnickiej 82, 38-200 Jasło, e-mail: iod@wisloka.pl. 
b. Gmina Tarnowiec reprezentowana przez Wójta. Kontakt do Administratora: adres:  Tarnowiec 
211,38-204 Tarnowiec, Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Gminy e.mail: patrycja.kaczmarczyk-
hap@ugtarnowiec.pl 

2. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu: wypełnianie obowiązków ciążących na 
administratorze, realizacji umów w ramach projektu pn. Instalacja systemów energii odnawialnej na 
budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku 
Gmin Dorzecza Wisłoki” współfinansowanym ze środków Szwajcarsko-Polskiego programu Współpracy, 
rozliczenia ww. projektu oraz archiwizacji dokumentacji.  

3. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w szczególności: art. 6 ust. 
1 lit. c RODO przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków ciążących na administratorze, 
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 zawartych umów oraz art. 6, ust. 1, lit. a RODO na podstawie udzielonej zgody. 

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych na 
podstawie przepisów prawa lub zawartych umów, np. organy władzy publicznej oraz podmioty 
wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, inne podmioty, 
które na podstawie stosownych umów podpisanych ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki lub Gminą 
Tarnowiec przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania 
danych. 

5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do realizacji celów określonych 
w pkt 2, a po tym czasie przez okres wymagany 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. 

6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje żądanie następujących 
uprawnień: prawo dostępu do danych osobowych; prawo do żądania sprostowania danych osobowych; 
prawo do usunięcia danych osobowych - w przypadku gdy ustała podstawa do ich przetwarzania, zgoda 
została wycofana, dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą być 
usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; prawo do żądania 
ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadku, gdy: osoba, której dane dotyczą 
kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, 
której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, Administrator 
nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, 
obrony lub dochodzenia roszczeń. 

7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a 
RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie 
ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Pan/Pani ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie ul. 
Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących przez 
Administratora narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.  

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, chęci zawarcia umowy. 

10. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 
profilowane. 

11. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego czyli spoza Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego. 

mailto:biuro@wisloka.pl
mailto:iod@wisloka.pl

