Załącznik informacyjny w związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych osoby, której dane dotyczą

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Wojkowice z siedzibą pod
adresem ul. Jana III Sobieskiego 290a, 42-580 Wojkowice, (nr tel.: 32 769-50-66, adres e-mail:
sekretariat@wojkowice.pl).
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Wojkowice, z którym może
się Pan/Pani skontaktować w sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych telefonicznie:
32 769-50-79; lub pod adresem e-mail: iod@wojkowice.pl, pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji chętnych do wzięcia udziału

w projekcie pn. Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż OZE na

terenie nieruchomości mieszkalnych w Gminie Wojkowice

Podstawą

przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą (podstawa art. 6
ust. 1 lit. a RODO)
4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt 3, Pani/Pana dane nie będą
przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na
podstawie przepisów prawa, tj. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów
prawa, jak również inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny
do realizacji celu dla którego, zostały zabrane lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o
archiwizacji.
7. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od
Administratora danych;
–

dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia w dowolnym momencie wyrażonej zgody
na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie
danych do czasu jej wycofania.

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Danych Pani/Pana danych osobowych
narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jednakże niezbędny do wzięcia udziału w
procesie rekrutacji, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w
projekcie.
10. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

