
 

 
Klauzula informacyjna do wniosku o udzielenie dotacji celowej 

 

Administrator 

Pani/Pana danych 

Gmina Rząśnia, reprezentowana przez Wójta z siedzibą Urzędu na ul. 

Kościuszki 16, 98-332 Rząśnia 

Dane kontaktowe Z Administratorem można się skontaktować: 

1) osobiście lub na adres poczty elektronicznej: gmina@rzasnia.pl 

2) telefonicznie: 44 631-71-22 

3) pisemnie: ul Kościuszki 16, 98-332 Rząśnia 

Inspektor Ochrony 

Danych 

W Urzędzie Gminy Rząśnia został wyznaczony Inspektor Ochrony 

Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty 

elektronicznej: iod@rzasnia.pl, lub pisemnie (na adres siedziby 

Urzędu).  

Cele 

przetwarzania, 

podstawa prawna 

przetwarzania, czas 

przechowywania 

poszczególnych 

kategorii danych 

Dane będą przetwarzane przez Gminę Rząśnię na podstawie: 

1) art. 6 ust. 1 lit. e) RODO - w ramach wykonania zadania 

realizowanego w interesie publicznym tj., realizacji zadań związanych 

z rozpatrzeniem wniosku o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy 

Rząśnia na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie 

Gminy Rząśni 

2) art. 6 ust.1 lit. b) – w ramach wykonania umowy o udzielenie 

dofinansowania ze środków budżetu Gminy Rząśnia w przypadku 

pozytywnego rozpatrzenia wniosku z pkt 1. 

Dane przetwarzane będą przez okres 25 lat. 

Odbiorcy danych 
Dane osobowe zostaną udostępnione Narodowemu Funduszowi 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz 

Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Łodzi (WFOŚiGW). 

Prawa osoby, 

której dane  

dotyczą 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do własnych danych 

osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania na warunkach wynikających z Rozporządzenia. 

 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

 

 

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu 

zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – 



 

przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych 

osobowych, tj. prawo do otrzymania od Urzędu Pani/Pana danych 

osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie 

nadającym się do odczytu maszynowego (może Pani/Pan przesłać te 

dane innemu administratorowi danych). 

 

Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje 

podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza 

przepisy o ochronie danych osobowych. 

 

 


