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Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (RODO) 

Stosując się do 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 osobowych) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 
Gmina Tyszowce
ul. 3 Maja 8, 22-630 Tyszowce
dalej również jako „Administrator” 
Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych: 

Pani / Pana dane są przetwarzane w następujących celach: 

	Przyjmowania ankiet i deklaracji od mieszkańców celem opracowania wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie dostawy i montażu kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO WL na lata 2014-2020), projekt o nazwie „Odnawialne Źródła Energii w Gminie Tyszowce”, dalej jako „Projekt”, przeprowadzenia postępowania kwalifikującego do udziału w Projekcie – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 
	W przypadku zakwalifikowania do udziału w Projekcie - w celach związanych z udziałem w Projekcie - w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO w związku z właściwymi przepisami szczególnymi, m.in.: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.);
	W przypadku zakwalifikowania do udziału w Projekcie - zawierania i realizacji umów związanych z Projektem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 
	Wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z przepisów prawa, w tym dla celów podatkowych i rachunkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO).


Kto może być odbiorcą Pana/Pani danych osobowych?
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:
	podmiotom zapewniającym obsługę administracyjną, informatyczną, techniczną, (obsługa informatyczna, serwis sprzętu, niszczenie dokumentów), podmiotom opracowującym i    sporządzającym dokumentację  związaną z projektem z którymi Administrator zawarł odpowiednie umowy (tzw. podmioty przetwarzające). 


Przekazywanie danych osobowych poza EOG

Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.


Jak długo będą przetwarzane (przechowywane) Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych wyżej, tj. w szczególności:
	W zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO) - do czasu wygaśnięcia tych obowiązków; w przypadku zakwalifikowania do udziału w Projekcie - przekazane dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.
	W zakresie przetwarzania realizowanego na podstawie Pani/Pana zgody – do czasu cofnięcia tej zgody.


Jakie prawa przysługują Panu / Pani w związku z ochroną danych?

Przysługuje Pani / Panu prawo:
	dostępu do Pani / Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (o ile brak jest podstaw do ich dalszego przetwarzania) lub ograniczenia przetwarzania (przy spełnieniu odpowiednich przesłanek), przenoszenia Pani/Pana danych osobowych (otrzymania ich kopii), jeżeli są spełnione odpowiednie przesłanki, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, chyba, że realizacja tych praw nie jest zgodna z przepisami obowiązującego prawa (m.in. z RODO),
	wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
	w stosunku do danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody – ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda.


Czy podanie danych jest obowiązkowe?
Podanie określonych danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do złożenia ankiety / deklaracji, a tym samym do późniejszego wzięcia udziału w Projekcie. Niepodanie danych uniemożliwia złożenie ankiety / deklaracji / wzięcie udziału w Projekcie. 

Profilowanie
Pani / Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Zapoznałem/-am się z treścią powyższej klauzuli informacyjnej.
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