Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w zakresie
realizacji zadania pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy
Olesno w roku 2022”

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 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) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), zwanego dalej
„rozporządzeniem 2016/679”, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Olesna z siedzibą w
Urzędzie Miejskim w Oleśnie (46-300 Olesno) ul. Jana Pieloka 21, tel. 34 359 78 41-44.
2. Burmistrz Olesna wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w
Oleśnie, z którym można się skontaktować pod adresem: 46-300 Olesno ul. Jana Pieloka
21, e-mail: iod@olesno.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
– wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku
z realizowaniem zadania pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu
gminy Olesno w roku 2022” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679 oraz
wypełnienia obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.)
i rozporządzenia 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 (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67 z późn. zm.);
– wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi w związku
z realizowaniem zadań przez Urząd Miejski w Oleśnie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e
rozporządzenia 2016/679;
– realizacji zawartej z administratorem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
rozporządzenia 2016/679.
4. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom (przedsiębiorcy
wykonującemu zadanie, Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Opolu, Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie, właściwym organom w ramach sprawozdania - w przypadku pomocy de
minimis, pomocy de minimis w rolnictwie lub pomocy innej niż deminimis) w celu
wykonania umów lub wykonania ciążącego na administratorze obowiązku prawnego.
Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na
zlecenie administratora, przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na
podstawie umowy zawartej z administratorem i wyłącznie z jego poleceniami oraz pod
warunkiem zachowania tajemnicy prawnie chronionej.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji
wskazanych przez administratora w pkt. 3 celów przetwarzania, w tym przechowywane
przez 5 lat, zgodnie z klasyfikacją i kategorią archiwalną wynikającą z jednolitego
rzeczowego wykazu akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów
obsługujących te organy i związki.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych
osobowych (art. 15 rozporządzenia 2016/679), ich sprostowania (art. 16 rozporządzenia
2016/679), usunięcia (art. 17 rozporządzenia 2016/679) lub ograniczenia przetwarzania
(art. 18 rozporządzenia 2016/679), prawo do przenoszenia danych (art. 20 rozporządzenia
2016/679), a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21
rozporządzenia 2016/679). Realizacja przedmiotowych praw winna być zgodna
z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych.
8. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a
rozporządzenia 2016/679 przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na
przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
9. W zakresie przetwarzania danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193
Warszawa, ul. Stawki 2).
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne na podstawie
obowiązujących przepisów prawa, w tym realizacji podstawowych zadań wynikających
z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372 z
późn. zm.); w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji
zadania pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Olesno w
roku 2022”
11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

Zapoznałam/-em się

…....................................................
(data, czytelny podpis wnioskodawcy)

