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„Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” projekt współfinansowanych ze środków UE 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020  

 

Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych   

 

Zgodnie z rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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. U. UE L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego 

dalej „RODO” informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Charsznica z siedzibą ul. Kolejowa 20, 32-250 

Charsznica tel. 41 36 36 162. Inspektorem ochrony danych osobowych jest w Gmina Charsznica firma Adler 

Computers– Wisława Kargulewicz – Szpak, z siedzibą w Miechowie ul. Racławicka 5, telefon - 504473589,email: 

rodo@adler.org.pl 

 

2. Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. 

b) i f) RODO – dane osobowe są niezbędne dla realizacji umowy dotyczącej udziału w realizacji projektu pod 

nazwą „EKOPARTNERZY NA RZECZ SŁONECZNEJ ENERGII MAŁOPOLSKI” w przedmiocie dostawy i 

montażu paneli fotowoltaicznych/ kolektorów słonecznych1 , a także są niezbędne do celów wynikających z 

prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, to jest do prawidłowej realizacji projektu 

„EKOPARTNERZY NA RZECZ SŁONECZNEJ ENERGII MAŁOPOLSKI" w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Oś Priorytetowa Regionalna Polityka 

Energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych Źródeł energii; Poddziałanie 4.1.1 Rozwój 

infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych. 

3. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom w szczególności w celu prawidłowej realizacji ww. 

umowy i realizacji ww. Projektu, a w szczególności w celu udzielenia wsparcia, potwierdzenia kwalifikowalności 

wydatków, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz prowadzenia działań informacyjno-

promocyjnych. 

4. Dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji Projektu i zakończenia okresu jego 

trwałości i okresu archiwizacyjnego w zależności od tego, która z tych dat nastąpi później. 

5. Podanie danych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek jest niezbędne do realizacji ww. umowy i Projektu, a 

konsekwencją odmowy ich podania jest brak możliwości wykonania umowy.  

6. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do 

przenoszenia danych zgodnie z art. 15-21 RODO. 

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. 

8. Dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane 

osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.  

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane. 

 

 

 

 
1 Dotyczy wyboru właściwego rodzaju instalacji OZE. 


