Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27 kwietnia 2016 r., zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, informuję, iż:
1. Administratorem (AD) Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Smołdzino mający swoją
siedzibę:
76-214
Smołdzino,
sekretariat@smoldzino.com.pl;

2. dane

ul

Kościuszki

3,

tel:

59

8117215,

kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD): Roman Borowski,
roan@pro.onet.pl, z IOD można się też kontaktować na adres Administratora;

e-mail:
e-mail:

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosku o wypłatę zryczałtowanego
dodatku energetycznego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Ustawa z dnia 10 kwietnia
1997 r. Prawo energetyczne oraz art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2016/679;

4. odbiorcy danych – dane osobowe nie będą udostępnianie innym podmiotom poza tymi, które
dopuszczane są do przetwarzania z mocy prawa, np. te, z którymi AD podpisał umowy
przetwarzania, np. obsługa prawna, informatyczna – aktualny wykaz podmiotów znajduje
się na stronie internetowej http://bip.smoldzino.com.pl/ w zakładce Gmina Smołdzino –
RODO, Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie do państw trzecich;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wywiązania się AD z
ciążącego na nim obowiązku prawnego np. przez okres 5 lat w sprawach przechowywania danych
księgowych, bądź przez okres dotyczący dochodzenia roszczeń, albo zakończenia realizacji i
rozliczenia programu;

6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, prawo do usunięcia oraz wniesienia sprzeciwu, jednak wyłącznie w
sytuacjach usprawiedliwionych. Wszystkie powyższe prawa można zrealizować poprzez wniosek
złożony u AD;

7. ma Pani/Pan prawo do uzyskania kopii danych oraz informacji o miejscu ich udostępnienia, o ile
taka okoliczność zaistnieje;

8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO (Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (PUODO) Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa Telefon: 22 860 70 86), gdy uzna Pani/
Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia
2016/679;

9. przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest warunkiem realizacji wniosku o przyznanie
zryczałtowanego dodatku energetycznego, co stanowi o podjęciu działań przez AD na żądanie osoby,
której dane dotyczą – art.6 ust.1 lit.b. Wycofanie wniosku będzie równoznaczne z brakiem
możliwości występowania o uzyskanie dofinansowania w tym zakresie;

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a decyzje nie będą oparte na
profilowaniu.

