
OŚWIADCZENIE 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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) (Dz. Urz. UE z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako 
„RODO”, przyjmuję do wiadomości, że: 

1) Administratorem danych osobowych, które podałem/am w niniejszym wniosku jest Urząd Gminy 
Golubia-Dobrzynia, Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń. 

2) Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Pan Piotr Juzoń, e-mail: IOD@uggolub-dobrzyn.pl 

3) Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu uzyskania dofinansowania w zakresie usuwania 
wyrobów zawierających azbest oraz realizacji i rozliczenia zadania. Podstawą prawną przetwarzania 
moich danych będzie art. 6 ust. 1 pkt e RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania 
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 
administratorowi). 

4) Odbiorcą moich danych osobowych, dotyczących spraw określonych we wniosku, będą: 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz podmiot wyłoniony 
przez Administratora do wykonania usługi związanej z usunięciem azbestu. 
 

5) Administrator danych deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać moich danych 
osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

6) Moje dane osobowe, dotyczące spraw określonych we wniosku, będą przetwarzane do czasu 
osiągnięcia celu, w jakim je pozyskano, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym 
przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym 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. Nr 14, poz. 
67 z późn. zm.). 

7) Przysługują mi prawa: 
a) dostępu do treści swoich danych osobowych,  
b) sprostowania danych osobowych,  
c) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem 

przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO1, 
d) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

(PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01. 

8) Dotyczące mnie dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez 
Administratora Danych, w tym profilowaniu. 

9) Podanie moich danych osobowych jest warunkiem umownym. Jestem zobowiązany do ich podania, 
a konsekwencją odmowy podania danych będzie brak możliwości aplikowania w procesie naboru 
wniosków o dofinansowanie usuwania wyrobów azbestowych. 

 

 

 

…….…………………………………………………………………… 
miejscowość, data i czytelny podpis Wnioskodawcy 

 
1 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania 
ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego 
Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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